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 ناآرقلاة نكمل



 ققحملا ةمدقم

 ملا مكولا هلا مس
 متاخ دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو , نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيلسرملا

 مزعلا ىنم حص مارحلا هتيب ةرايز ىل هللا حاتأ امدنعف .. دعب امأ

 . مالسلاو .ةالصلا لضفأ ابنكاس ىلع ةرونملا ةنيدملا ةرايز ىلع

 . تيبلاب فاوطلا دعب ةرايزلا هذه ىسفن دعأ نأ .. ىل دبال ناكو

 نساحم ىف فلأ ام لجأ وهف ىذمرتلل «لئامشلا باتك» ىلع تلبقأف |

 . هلع لماكلا لاو لئاضفلا عبنم

 ! باتكلا اذه ىف نيبنلا ضعب هلاقام قدصأ امو

 هلئامه ىف فّنص ام نسحأ نم لئامشلا باتك نأ كش الد

 كلذ َةَعْلَط علاطي هنأك باتكلا اذه علاَطُم نأ ثيحب ِهَتَِع هقالخأو
 . «باب لك ىف ةفيرشلا هنساحم ىريو , باتجلا

 | بلقلا ءالتما ىلإ ةليسو هَ ىبنلا تافص ةفرعم نأ قحلاو

 ردق ىلع مالكلا ةمرح نأل ؛ هتعيرش مبظعت ىلإ ةليسو وهو , هميظعتب
 اهب لمعلا ىلإ ةليسو اهمارتحاو ةعيرشلا مظعتو , هب ملكتملا ةمرح
 !! كلذ ىلإ مويلا اتجاح دشأ امو . اهدودح دنع فوقولاو

 هيسُح ةفرعم نمضتت  اضيأ  ِهَتَع هتافص ةفرعم نإ
 نإو ةبحنا بابسأ نأل ؛ هتبحم ىلإ ةليسو كلذو هلع هناسحإو
 سوفنلا نإف ؛ ناسحإلاو نئسُحلا : نيرمأ ىلع اهرادمف ترئاكت

 هتسُح لئامي َنسُح الو « اهيلإ نسجملاو ٍنْممُحلا بح ىلع ةلوبجم
 ةكربو ريخ لك ذإ ؛ انيلإ هع هناسحإ لئاي ناسحإ ال م هيما

 !! ترهظ هتعلطبو . تلصح هنم تلج وأ تلق



 ' ةداعس لك لصأ وه ىذلا ناميإلا حور نم هيَ هعبم نإو الآ
 ٌةبجوم اهنأل ؛ انيلع ةميظع ننم ُهُّْيَع هل انتبحم ىو « ةدايسو

 و «تببحأ نم عم تنأ» : ثيدحل هتبحصو « هترواجمو « هتيعل
 ْ . «بحأ نم عم ءرملا»

 هتافص ةفرعم نأ ( لئامشلا باتك ؛ ةءارق دعب ىنيقي داز دقلو
 امون وأ ةظق هم هتيؤر ىو ٠ ِِتاَذِل هركاذ دوهش ىلع يم هع
 ش ! دئاوفلا مظعأ

 ش : نيبغا لحأ لاق دقلو

 , هللع هب لاصولا نم نول اهلئمتو ُهَْع هتافص ركذ نإ»
 عاتمإ نم هيف امل ؛ هب عاتجالاو , هنم برقلا هوجو نم هجوو'
 ىلإ ةليسو وه ىذلا بوبحملا فاصوأب ناسللاو عمسلا ةساح
 ! بلقلاب هروضح

 ,!! ريخلا ذيذل عامسب عتقلا تفي مل ّرصبلا هيلإ رظنلا تاف اذإف
 !! انايحأ نيعلا لبق قشعت نذألاو
 2 لابلا ؟ىداه سفنلا ىضار 2 نيعلا ريرق ىتلحر نم تدعو

 ىف نوكيل باتكلا اذه لثم ملسم لكل ءىيهأ نأ ىسفن فو

 ةيلوئسمو « اليقث ائبع رشنلا حبصأ دقو فيك نكلو !! هلوانتم
 ظ !! اهباحصأ اهلمحب ءوني

 ىطويسلا مامإلل ةطوطخم ىلإ هللا ىناده ثحبو ريكفت دعبو
 : اهامس

 « لئامشلا ىلع لئامخلا رهز ؛
 اعاب هل نإ ؟ هديجيو لمعلا اذه نقتي ىطويسلا مامإلا ريغ نمو



 مضي ىذلا لئامشلا باتك صخ دقت ! لاجملا اذه ىف اليوط
 نأمطا كلذ دنعو . ثدحملا ظفاحلا فراعلا وهو ثيدح ةئامعبرأ

 !! ىبلق

 اناده نأ الول ىدتبنل انكامو اذهل اناده نأ اركشو هلل ادمحف

 . كيدي نيب اذ وهاهو هللا



 صيخلتلاو لصألا

 ٠ وهف لصألا امأ

 ةيدقمحملا لئامشلا

 نئسلا بحاص ىذمرتلا ةرؤس نب دمحم ىسيع ىلأ مامالل

 ه 715 ةنس ىقوتو ه 7١9 ةنس دلو

 . هخويش ضعب ىف هكراشو « ىراخبلل ذملتت . هظافحو ثيدحلا ةمئأ نم
 . ظفحلا ىف لثملا هب برضي ناكو « زاجحلاو قارعلاو ناسارحُم ىلإ ةلحرب ماقو

 . ناريإ لامه خلب رهن ىلع ميدق دلب ذمرتو

 . (ةيوبنلا لئامشلا» و ( ريبكلا عماجلا » : هتافنصم نم

 . ثيدح هئامعبرأ 1٠٠١ لئامشلا ثيداحأ تغلب دقو

 لئامخلا رهز وهف : صيخلتلا امأو

 صخلف 3 ىذمرتلا يَّباَتِك صيخلت ف لضفلا ىطويسلا مامالل ناك دقو

 : هامس باتك ىف ( هعماج »

 « ىذمرتلا عماج ىلع ىذتغملا ترق ٠

 : هامسو هقيقحتب تمق ىذلا اذه هباتك ىف (« لئامشلا ١ صخلو

 ؛ لئامشلا ىلع لئامخلا رهز ٠



 باَتكْلا ةبس
 ةفيلخ ىجاح ىطويسلا مامإلا ىلإ هبسن

 « نونلا فشك »

 لئامشلا باتك ىلع همالك ىدل

 ىذمرتلا يسيع ىنأل

 : لاقف

 : هامس اباتك ىطويسلا خيشلا فنصو)

 « لئامشلا ىلع لئامخلا َرْهَز »
 ىدادُبلا هيلإ هزع مث

 ىف

 ) نيفراعلا ةئيده)و

 ىطويسلا لالجلا ةبتكم
 ىطويسسلا ماسمإلا

 | « لئامشلا ىلع لئامخلا رهز ١» بحاص

 خرؤملا « ظفاحلا مامإلا نيدلا لالج ىطويسلا ركب ىنأ نب نمحرلا دبع وه
 . بيدألا

 . عوبطم وأ روهشم اهمظعم باتك ةئاتس ٠ نم برقي ام فلأ
 ماو.هاه 81١١ ةئس قوت

 ايندلا الم ء هدحو رشن راد ناك « اهيتفمو « اهثدحمو « اهبيقفو « رصم ماع

 . صخلو فنصو فلأ امب سانلا لغشو



 . كلذب ظافحلا هيلإ ملسو هدهع ىلع ثيدحلا ملع ىف ةسايرلا هيلإ تبتنا

 الاجر ثيدحلاب هنامز لهأ ملعأ ناك هنإ هيمجرتم نم دحاو ريغ هنع لاقو

 . هنم ماكحألا طابنتسا ىلع مهردقأو ةغلو انوتمو '

 لئامشلا ىلع لئامخلا رهز

 ىنعمب لامش عمج لئامشلاو .. هفلؤم ,تفرعو هتفرع دقف لئامشلا' امأ :٠ ٠

 .. قّلُخلاو قلكلا : : لئامشلا ٍتوانت دقو ةيجّسلاو ةعيبطلا

 . لوطلاو ضايبلاك ناسنالا ةروص قّلَخلاب دارملا»و
 .. ملعلاو ملحلاك ةنطابلا ِهَقكُم هتروص قّلُخلاب دارملاو

 وهف هعورف تكباشتو هناصغأ تفتلا ام لكو .. ةليمخ عمج ىهف : لئامخلا امأ

 لمخ اهتبن .هبشي ةبيطلا ةلهسلا ضرألا كلذكو . لئامخ عمجلاو « ةليمخ

 . ةليمخ اضيأ ةفيطقلاو .. ةفيطقلا

 اهرثنيل ةرهز ناتسب لك نم انل عمجي حار هصخلم ىف ىطويسلا مامالاو

 . ةيوبنلا لئامشلا لوح اهرثنيل !! ءاشي ام اهنم

 نع اهلقنو ةنسلاو ةغّللا ضاير نم اهفطتقاو اهراتخاو اهاقتنا تاقاب اهنإ

 لاوقأو مالكل ١ ضرعتلا دنع هنأ نم كلذ ىلع لدأ سيلو ؛ نيئّدحْملاو نيرسفملا

 : لاق « عرز مأ » ثيدح ركذو « رمّسملا ىف ِهليَم لوسرلا

 : مهنم ةمئأ فينصتلاب هحرش دزفأ »

 . نيورق خيرات ىف هتمرب هقاسو « ىعفارلا مامالاو « ضايع ىضاقلا

 : رجح نب ظفاحلا لاق

 هاور هنإف ىنارحلا دواد نب دمحأ الإ هوفقو سنوي نب ىسيع نع ةاورلا رثكأ
 _ 1 هلوأ ىف لاقف هنع

 . لهم ىبنلا نع ةشئاع نع
 .٠ اعوفرم ىرخأ هجوأ نم هريغو ىلاسنلا هجرخأو
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 : رجح نب ظفاحلا لاق

 : هرخآ ىف هلوق نأ هعفر ىوقيو

 هعفر ىلع قفتم ؛ عرز مأل عرز ىنأك كل تنك ٠
 هلك نوكيف اهرثأف اهنرعو ةصقلا عم هيَ ىنلا نوكي نأ ىضعفي كلذو

 * ةيثيحلا هذه نم اعوفرم

 ثيدحل عرضلا ةرد ٠ . ىعفارلا حرش كل قوسأ نأ تيأر دقو : لوقي مث
 . ١ عرز مأ

 نايبو حرشلاو ركذلاب ةينآلا تافصلا هصخلم ىف ىطويسلا لوانت دقل
 اميف هيأر ايدبم ثيدحلا حارش *.و ةغللا ةمئأ ءارآ الجسم اهيف ثيدحلا بيرغ

 : هأري

 . هلي بلا ةفص ١
 . ةوبنلا مئاخ ىف ءاج اهم "

 « هباضخ ىف ءاج امو « هتبيشو هزم هللا لوسر رعش ىف ءاج ام ؟
 . هلخكو

 . هلل هللا لوسر سابل ىف ءاج ام 4
 . هلِيَي هشيع ىف ءاج ام ه

 . هعردو هفيسو « همئاخو « هلعنو هَ هللا لوسر فخ ىف ءاج ام 5
 . هلع هتمامع ىف ءاج ام 0

 . هئاكتاو هتأكُتو « هتسلجو « هتيشمو هَ ىبنلا رازإ ىف ءاج امس 8
 ..رعششلا ىف همالك ةفصو « هحازمو « هكحضو « همالك ىف ءاج ام 41

 . هرطعتو هبارشو « هتهكافو ءهمادإو. هزبخو هلكأ ىف ءاج امس ٠
 . ( عرز مأ ثيدح ) رمّسسلا ىف هتيم لوسرلا مالك ىف ءاج ام - ١

 ملسملا خألا اهيأ كل حيتي ام « لئامشلا رهز ىف اهدهت باويألا هذه لك
 نم ةضور ىف ايحت كلعجيو « اَْلُو اًْلَح مالسإلا ىبنل ةلماكلا ةروصلا لثمت
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 . لئاضفلاو لئامشلا عم ةنجلا ضاير

 : ناليلج نامامإ لئامشلا هذه نع كئدحي ىذلا نأ كَبْسَحو

 . ىذمرتلا مامالا : امهوأ

 « ةردقمو ةنامأ ىف ىذمرتلا لئامش صخلي نأ عيطتسي ىذلا كلذ نمو

 !؟ ىطويسلا مامالا الإ ةفاضالا عم ( ةعاربو



 |ةطوطخماو_ثيدح ١04 مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب ةطوطخملا دجوت
 ةملك ١ رطس لكو رطسا | ةحفص لكبو ةحفص 557 ددع ىلع ىوتحت
 ريغ تاملكلا نم ريثك دنع انفقو دقو هتءارق بعصي طخب ةبوتكم ىهو
 . ةيساسالا انرداصم ىف ابيلإ انعجرو ةطوقنملا

 ةثلاث ةخسن اضيأ دجوتو ثيدح /١451 مقرب ىرخأ ةخسن دجوت اذكو
 . ملح ثيدح 5" مقرب

١١ 



 : قيقحتلا جبنم

 ١ ةيرصملا بتكلا رادب ةدوجوملا ةيلصألا ةخسنلا ىلع تدمتعا .

 ةيببلا ةليلجلا دئاوفلاب موسوملا سوسج مساق ةمالعلا حرش ىلإ تعجر - ؟

 رصمب ىفطصم ىدنفا دمحم ةعبطم ةيرجه ١7٠05 ةعبط ةيدمحملا لئامشلا ىلع

 . ةيثيدحلا صوصنلا ةمالس ىلع نانئمطالل

 طبض ىلع ةوبنلا لئالدو لئامشلا تلوانت ىتلا ةيثيدحلا عجارملاب تنعتس ا ع

 نم دحاو بناجب قلعتت ثيداحألا نم ةعومجم لكل نيوانع تعضو  ؛

 لك دنع فوقولا نم «ىراقلا نكمتيل ؛ لصألا نيوانع ءوض ىلع ِهَليَم هلئاش
 . ةوسألاو ةودقلا ذاختا هل ىنستيف اهنم ٍلامش

 . دحاو باب اهمضي ثيداحألا نم ةعومجم لك تمقر

 « ةدئافلل امامتإ حاضيالا نم ديزم ىلإ ةجاحب هتيأر ام لك ىلع تقلع 5

 . عفان ديفم وه ام لكب ؛ىراقلا دادم] ىلع اصرحو

 لهس ءىراقلا ىدي نيب نوكيل لئامشلا ثيداحأ بيرغل اليلد تعضو ٠
 . ىنعملا هيلع هبتشا ىتم هيلإ عجري لوانتلا

 . هعوضومو هنومضم بساني امب هجارخإو هقيسنت ىف ىدهج تلذب

 , اهرداصم ىف اهباوبأ نم ةجرخما ثيداحألا عضاوم تنيب

 ٠ هبساني امب باتكلل تمدق .

 . ءاعدلا بيجم بيرق عيمس هن | اذه ىلمع لبقتي نأ هللا لأسأو

 نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 . ةيرجه ١408 رفص نم 78 ىف ةرهاقلا

 روشاع ىفطصم . ةيداليم ١90 ربوتكأ نم ١

١5 
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 باتكلا ىدي ني

 نوقلي ةيبدألا صوصنلا نم صن حرشل نوسردملا ةذتاسألا ىدصتي امدنع
 ام كلذف لئاقلا ةيصخش عم ةيليلخ ةفتو نوفقيو « اهلئا ةاح ىلع ءوبخل

 رضحتسن ال انلاب امف ثيداحألا نم امخض ائارت انل هُم ىبنلا كرت دقو

 ءالجو « هلاوقأ مهف ىلع انل انيعم نوكتل ليَ لوسرلا ةيصخش انغم
 !؟ هثيداحأ

 « ةتافص تعمج نم ىنرعلا خيراتلا ف سيل هنأ نيملسملا ظح نسح نمو

 هللا دبع نب دمحم ريغ اهدانسإ | ةحص ىلع كلذب لقنلا رتاؤتو ُهلئاهش تيصحأو

 . هتلَع ناندع ىلإ بستني. ىذلا ىشرقلا ىبرعلا ىبنلا

 !؟ هنم ابرقو هلاّبُح دادزيف هيبن ةايح ملسم لك شيعي ىكل ناوألا نأ لهف

 !! ةلماكلا ةيصخشلا ىذ ىهاه

 ! اهلاونمو اهجبنم ىلع ريسلاو « اهب ءادتهالل اًوَلاعتف

 !! مَع مكيبن اذ وه اه ىلعألا لثملاو ةنسحلا ةوسألا نوديري نم ايو

 : لوقي ثيح ىعفارلا قدص دقلو

 ةيناسنالا عمجن و « اهئامسو ضرألا نيب ام هسفن عست اناسنإ دمحم ناك

 . اهئامسأو اهيناعمب

 هنأك ضرألاب هتلص ىفو « كالمألا نم كلم هنأك ءامسلاب هتلص ىف ناك

 . كالفألا نم كلف
 ىف ادرف ناك الو . هّمُعَيو دوجولا لهل الإ تافصلا كلتب دمحم صخ امو

 . ةمأ حور هقالخأ نم نوكتل الإ هقالخأ



 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 فنهأ انأو هريبع قشنتو لئامخلا رهز عم شيعت ىكل كوعدأ نآلا ىفارأو

 0 : كب
 !! ررع نم ةيِشَعلا دعب امف دجمن 'ٍراَرَع ممش 5 نم عت

 ةحئارلا بيط تابن : رارع*



 .اهلاؤع رام تيا
0 

 وطخما نم ىلوألا ةحفصلا ةط
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 ريا صا لور مال اوم هارت كابو مسعف با بودلا

 از راكع هيد لأ. ل عيام اظفنلا 2. ىدلو اسر” هيلع:

  فاوواكو لقندروامرو رز ايساملا «ريثشسل ' ةنعقللا نال ٠
 :,اضذو قرر تدم اذهظهح ة يوغي هلا هر

 لوب 2 برع ررشن ادهن ء.ءالأ أ 0 هظاقاز احد
 طاع 8

 5 2 ماو لع اان 3 2525 هب .
 زد "ف ل . 7

 0 زم ل وجنس 0 مزعل نزار - '
 د 1 ا 7 7 مه . اك 1 0 0 ب كرز ما دلل د 35ه انر دطردو 8 تر 4 ا ل

 53 1 مقر عا قع 0 ف 53 000 هذ
 ع م لع م

 ةطوطخملا نم ةريخألا ةحفصلا



 محرلا نمحرلا هللا مسب
 مو هجصو هلو دنع انيس لع ذل ل

 ثوعبملا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو . . لئازألاو رخاؤألا عدبم هلل دمحلا

 ىوذ هبحصو ؛ هلا لعو 2 ”لئامشلا نسحأب توعنملا 3 لئالدلا حضوأب

 . "”لضاوفلاو لئاضفلا
 : صيخلت اذهف .. كعبو

 ( لئامشلا باتك )

 ىذمرتلا ىسيع ىلأ مامإلل

 هللا هع

 . هتيمس . )هعماإج ىلع هتقلع ام طمن ىلع

 (؟( لئامشلا ىلع لئامخلا رهز»

 )١( قلُخلا : لامشلاو .. نيشلا رسكب لاميث عمج لئامشلاو . فوصوملا : توعنملا .

 ىهو ةلضاف همج ىهف : لضاوفلا امأ . قلخلا نسح ىف ةعيفرلا ةجردلا ىهو ةليضف عمج : لئاضفلا (؟)

 . ةميظعلا ةمعنلا

 نم 2« ىسيع نب دمحم : وه ىذمرتلاو . «ىذمرتلا عماج ىلع ىذتغملا توق» : ىمسملا هباتك ىف (5)

 « ناسارخ ىلإ ةلحرب ماقو « هخويش ضعب ىف هكراشو « ىراخبلل ذملتت « هظافحو ثيدحلا ةمئأ

 لئامشلا 9 و «ريبكلا عماجلا) : هتافنصم نم . ظفحلا ىف لثملا هب برضي ناكو « زاجحلاو « قارعلاو

 . ( 3١/197 مالعألا ) , «ةيوبنلا

 ضرألاو « رجشلا هيف رثك عضوم لكو , فتلملا ريثكلا عمتجملا رجشلا ىهو « ةليمخ عمج ”لئامخلا (4)

 . ةفيطقلا لْمَح راهتبن هبشي ةبيطلا ١

 . مدقي ام لضفأو ىلحأو لمجأ مدق دقف لئامشلا ىلع لئامخلا رهز ىطويسلا انل مدق اذإو
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 هيَع ىبنلا ةفص باب
 ؟ عوفرملا مسق ىف ِهَثَع ىبنلا ةفص اهيف ىتلا ثيداحألا لخدت له

 ٠ رجح نب لضفلا وبأ *:ظفاحلا لاق

 «عوفرملا» مسق ىف ةلخاد هع ىبنلا «ةفيص» اهيف ىتلا ثيداحألا
 . ©اريرقت الو « اَلْعِف الو « هَع هل اًلوق تسيل اهنأ عم , قافتالاب

 ؟ ثيدحلا ملع عوضوم ام

 ملع نأ ملعا : لاق ثيح قامركلا نيدلا سمش ةمالعلا راشأ اذه ىلإو

 . هلع هللا لوسر هنإ ثيح نم هُيَع لوسرلا تاذ : وه ُهْعوْضْوَم ثيدحلا
 ؟ هَّدَح امو

 . هلاوحأ هلاعفأو « هَ لوسرلا لاوقأ هب فرعُي ملع : وه هّدَحو
 ش ؟ هتياغ امو

 . نيرادلا ةداعسب زوفلا وه : هتياغو

 : ليَع هّدَق فصو

 « هلمع عون بسحب اقل ثيدحلا ىف لمع نم لكل ثيدحلا ءاملع عضو دقلف  نيئدحملا باقلأ نم (ه)

 فلأ ةئام نع لقي ال امب طاحأ ىذلا وهو : ظفاحلا : باقلألا كلت نمو هتبُر ولعو « هناقتإ ةجردو

 1 . ادئسو ٌانْيَم ثيدح

 . هنع هبني لو « هرقأف , هلع لوشرلا مامأ ةباحصلا دحأ هلعف ام ريرقتلاب داري (5)

 . دعتو « اهب رمي ىتلا تالاحلا فصوو « هيي لوسرلا فصو ىف ةباحصلا لاوقأ : تافصلاب داري اك
 نم هَ ىبنلا ىلإ فيضأ ام : وهو عوفرملا ثيدحلا نم هَ لوسرلا فصو ىف هذه ةباحصلا لاوقأ

 . ريرقت وأ « لعف وأ , لوق

 "د



 لاق . ©”( ةدَحّوملاب ) «.. نئابلا ٍلوُطلاب سيل هلع هللا ُلوسر تاكد ع ] ١
 , ©ى ىرابلا حتف ىف

 . هايم نم قراف وأ « ووغ ىلع رهظ : ىأ ( ناب ) نم لعاف مسا : ( نئابلا )

 . لاوطلا لاجرلا دق نع دُْعَب ىذلا ًالبط طيفُملا : ىأ : ةياهنلا ىف لاقو

 كَ هنول ةفص
 . «قهنألا ٍضيأألاب الوو["1]

 رين ناك هنأ ُديِري جلا ٍنولك ٠ ضايبلا هيركلا وه .: ةياهنلا ىف لاق

 ٠ . ضايبلا

 . ( ديدشلا رمسألا ) : « مدآلاب الود ع*

 .©' 'سنأ ثيدح نم ىقبيبلل لئالدلا ىف ام ىنعم اذهو

 . « ةَرْمُسسلا ىلإ هضاب ضيبأ هَ هللا لوسر ناك و

 : هُدَع هتفص ىف سابع نبا نع دمحأ دنسم ىفو

 ()١١( ضايبلا ىلإ رمسأ» ظفل ىفو . «رمأ همحو همسج نيلجر نيب لجر»

 ةملك لثم ىف اوناكف لكشلاب الو طقنلاب فورحلا نيب زييفلا نكي مل ةيبرعلا ةباتكلاب دهعلا لوأ ىف (7)

 تاذ ( ءايلا ) نيبو اهنيب اوقرفيل « ةدحاولا ةطقنلا تاذ ءابلاب ىأ «ةدحوملاب» : نولوقي «نئابلا»

 . نيتطقنلا

 . ةيرجه 867 ةنس قونملا قالقسعلا رجح نبا مامإلل ىراخبلا حيحص حرشب 22

 نإو « مههاط لاوطلا ىشام نإف «هدحو ناك اذِإ اذهو . لوطلا شحاف نكي 0 قرع هنأ دارملاو

 . ىونعملا ولعلا لإ ةراشإ ىحلا ولعلا اذهو ء مهعيمج نم ىلعأ هفتك تناك مهسلاج

 . ٌصحلاب هالط : ءانيلا صّصجو « ءانبلا داوم نم ّصجلا (9)

 ىنعم وهو « ةرمحب ًابرْشُم أري ناك هَّْع هضايب نأ : دارملاو . 7١4 / لوألا ءزجلا ف روكذملا )٠١(
 . ناعملو قارشإ هولعي . ضيبأ : ىأ «نوللا ٌرهزأ ناكو دنه نع فنصملاو « سنأ نع ملسم ربخ

 . ةيبهذ ٍةرْفصب وأ « ةرمحب ُبَرْشُملا ضايبلا : ناولألا فرشأو

 . 31/١" : دنسملا )1١1(

 ىف



 لَم هرعش ةفص

 « طبسلاب لَو . ِطَطَقْلا ٍدْغَجلاِب اَلَو» [ ؛ ]

 ,2050( ةدّجّوملا رسكو ةلمهملا حتفب )

 . لسرتسي الو ء رسكتي الأ «رشلا ىف ةةوعُجلاو
 . هَّدِط : ةطوبسلاو

 .(")امهنيب طسو هنأ دارأ هنأكف

 .: هيَع هععب تقو

 ( ةنس نيعزألا سأر ىلع هللا ُهَق هّنَعَب ] © [ ١

 ىرابا حف ف لف
 . هيف َدِلَو ىذلا رهشلا ىف ثعب هنإ : لوقلا ىلع مي | اذه

 .لوألا عيبر رهش ىف دِلُو هنأ : روهمجلا دنع روهشملاو
 . ناضمر رهش ىف عب هنأو
 نوثالثو عست وأ . فصنو « ةنس نوعبرأ تعب نيح هل نوكي اذه ىلعف

 . ريج وأ رسكلا ىغلأ ( نيعبرأ » لاق نمف

 . لوألا عيبر رهش ىف ثعب هنإ : ربلا دبع نباو ىدوعسملا لاق نكل

 209 ءاوس ةنس نوعبرأ هل نوكي اذه ىلعف

 . مايأ ةرشعو ةنس نوعبرأ هلو ثعب : مهضعب لاقو
 . اموي نورشعو . ةنس نوعبرأ : ىفاعجلا دنعو

 )١1( نيشلا نيبو اهنيب قرفلل طقن الب ةلمهم ىهو نيسلا حتفب . طبّسلا ةملكل طبض نيسوقلا نيب ام «

 لبق نم كلذ ىلإ انرشأ م ةدحاو ةطقن اهتمت ىتلا ءابلا ىهو ةدحوملا رسكو .

 لب « مورلا رعشك ةطوبسلا ديدش الو « نادوسلا رعشك ةدوعجلا ديدش هرعش نكي مل هنأ : دارملاو )١١(

 . اليلق رسكتف طيشُم هنأك ىهو ةنوججُحو نثت هيف ناك

 )١54( اهمايأ ددع ىف ةيوتسم ىأ .

 فد



 : لاق بيسملا نب ديعس نع احلا هاور ام“'*ذاشلا نمو

 : 207, نيعبرأو ثالث نبا وهو هع ىبنلا ىلع لرثأ»

 . مصاع ىلأ نباو « ىرذالبلا هعبتو « ىدقاولا لوق وهو

 : لوحكم نع هريغو نايفس نب بوقعي خيرات ىفو
 . نيتس سأر ىلع هللا هافوتو « نيعبرأو نيتنثا دعب ثعب هيَ هنأ

 .©5باتكلا رخا ىف هيلع مالكلا قأيسو

 : ةافولا دنع ِمَِرَم هتيحو هسأر رعش لاح

 2 كلذ نود لب ىأ ''*!ءاضيب ةرعش نورشع هتيحو هسأر ىف سيلو» (["]

 . قايسو

 . ةفلاخخ نم نيبو هنيب عمجلا ناكمإ مدع عم تاقثلا ةياور ةفلاخم  ثيدحلا ءاملع دنع  ًذاشلا 159

 . 51/5 ماحلا كردتسم (15)

 . ةنيدملا ىلإ ةكم نم هَ هترجه نم ىمالسإلا خيراتلا ءادتبا نأ نلعاو : لئاسولا عمج ىف لاق (17)

 . لوألا عيبر نم تلخخ ةرشع ىتنل ىّحُض نينثالا موي اهب مدق دقو 03

 باتك» ىف ىراخبلا هاور ىذلا سنأ ثيدح مامت ىهو هافوت لوعفم نم ةيلاخ ةلمجلا هذه )١8(

 سيلو  ريصقلاب الو نئابلا ليوطلاب سيل» هنِيَع هللا لوسر ناك : لاق سنأ نع دعجلا باب « سابللا
 نيعبرأ سأر ىلع هللا هنعب « طبسلاب الو . ططقلا دعجلاب سيلو . مدآلاب سيلو « , ققمألا ضيبألاب ؛

 هسأر ىف سيلو , ةنس نيتس سأر ىلع هللا هافوتو ؛ نينس رشع ةنيدملابو  نيدس رْشَع ةكمب ماقأف ةنس

 لَم ىبنلا ةفص باب . قلخلا ءدب باتك ىف هظفلب هاور اك . 4/4 «ءاضيب ةرعش نورشع هتيححو
 . هنسو:ةثعبمو ىبنلا ةفص باب . لئاضفلا باتك ىف ىراخبلا ظفل سفنب ملسمو ع 7771

 : لاقو ؟ ثعب نيج مك ُنباو . ىبنلا ثعبم باب . بقانملا ىف ىذمرتلاو 1854 4.1١7/ ثيدح

 قرط نيب ىن نا ةفص ىف ءاج ام باب . هوحنب بقانملا فو . 1١8/1١7 1١١ حيحص نسح ثيدح

 - 1+ هلك لوسرلا قلت * ىف ءاج ام باب . لئامشلا ىف ىذمرتلاو . 11١5/1 ١١7 . ىلع

 نول فص باب ١ لئالدلا ىف هوحنب ىقبيبلا ىور اك. 81417 ثيدح . ىبنلا ةفض باب . ًأطوملا ىف كلامو
 ١ م. 2 501/١ هللا لوسر

 نوقفتم ءاملعلا نأل ؛ الوسرو ايبن ىأ ةرشع ثالثو ء الوسر ىأ . نينس رشع ةكمب ماقأف : هلوقو

 مزلف مالسلا هيلع هنس باب ىف قأيسو ةنس ةرشع ثالث ةرجحلا لبقو ةوبنلا دعب ةكمب ماقأ هيَ هنأ ىلع
 . رسكلا كرتو دقعلا ىلع رصتقا ىوارلا نأ لمتحيو . هانركذ امب هيونتلا
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 : لِيَ همسج ةفص
 : لاق كلام نب سنأ نع

 . «ةَعْبَر كنه هللا لوسر ناك» [«<]
 . ًاعوبرم ىأ .( ةدحوملا نوكسو ءارلا حتفب )

 . سفنلا رابتعاب ثينأتلاو

 . ةعْبَر ةأرماو « ةَعْبَر لجر : لاقي
 : هلوقب ثيدحلا ىف هرسف دقو

 . «ريصقلاب الو ليوّطلاب سيل»

 : نسح دنسب ةريره ىلأ ثيدح نم : ىلهذلل تايرهزلا ىف
 . «برقأ ٍلوُطلا ىلإ وهو « ةَعْبَر نك» 7]

 : ةشئاع ثيدح نم ةمثيخ ىبأ نبا خيرات فو
 هللا لوسر هلاط الإ لوطلا ىلإ ُبَسْنُي سانلا نم هيشامُي ٌدحأ نكي لد
 . « ةَعي لا » ىلإ هللا هلع هللا لوسر بسنو « لوطلا ىلإ اس هاقراف اذإف ء امهوطيف ناليوطلا ٍنالُجٌرلا "' ادقتتكا ارو ٠ هي
 . «نوللا ٌرمسأ» [9]

 . ' ”رسينأ نع ديمح اهب درفنا ةظفللا هذه : قارعلا لضفلا وبأ ظفاحلا لاق
 : ظفلب هنع ةاورلا نم هريغ هاورو

 2" 7(نوللا ٌرَهْزْأ»[ ] ٠١

 . هيي هب طاحأ ىأ : هفيتكا (15)
 نسح ثيدح سنأ ثيدح : لاقو رعّشلا ذاختاو ةّمْجلا ىف ءاج ام باب . سابللا ىف ىذمرتلا.هاور )7١(

 . 305 566/9 ديمح ثيدح نم هجولا اذه نم بيرغ حيحص

 «رهزأو ظفلب. دنسملا ىف دمحأو ةاففلو ىبنلا ةفص باب . قلخلا ءدب باتك ىف ىراخبلا مدر
 . 507/١ «رهزأ» ظفلب هع هللا لوسر نول ةفص باب ةوبنلا لئالد ىف ىقهببلاو . ؟40/

> 



 ضايبلاب : هوفصو مهلكف : سنأ ريغ هع هنول ةفص ىور نم انرظن م
 . ايباحص رشع ةسمخ مهو . ةرْمَّسلا نود

 هنم ىَحّض ام ةرمسلا ىلإو ةرمحب هنم : ٌبّرشَملا نإ : لاقي : ىقييبلا لاقو
 ١ . 2" "2يرلاو سمشلل

 . "''”رهزألا ضيبألا وهف بايثلا تحت ام امأو

 «اَفَكَتَي ىشم اذإ» ع1
 .٠ 35 ء 8 . - . .٠

 ريغو « زمهب ىورو 290( اففخم زمه ريغب ءافو فاكب ) : قارعلا لاق

 . زومهم

 ءافص ىف ناك هنأل ؛ مهضعب هركنأو . ىشملا ىف نالّيماب مهضعب هرسفو

 : . ةضفلا

 . هريغف سمشلل زرابلا هقنع ضايب ىلإ ءاميإ هيف : مهضعب لاق

 نم هيدي نيب ليمي هنأكف « ىثملا ةعرس دارملا امإإو .. نيربكتملا شم هنأ ال
 : رخآلا ثيدحلا ىف 5 « هيشم ةعرس

 . «بَبص نم ّطحني امنأك» ع١ ]

 ه "ع 0

 . هتلّما : ىأ . «ءانالا تيفكأ» : مهوق نم نوكيف « يلاع ناكم نم ىأ

 ) )7١قنغلاو هجولاك ىأ .

 ) )77رهزألا ضيبألا وهف بايثلا تحت امو « ةرمح هنم برشملا نإ : لاقيو : ىقييبلا هركذ ام ١/7١5 .

 ىتلا ةمدألا ال ضايبلا طلاخت ىتلا ةرمحلا : ةرمسلاب دارملاف «نوللا رمسأ» ةياور توبث ىلعو . هيونتلا مزلف

 ناك سنأ نع ىقيببلا ةياور هديؤيو « «رمسأ» كلذك ناك نم ىلع قلطت برعلاو . ةرمسلا ةدش ىه
 اهلبق ىتلاو ةياورلا هذه نيب ةافانم الف : رجح نبا لاق «ةرمسلا ىلإ هّضاَيَب ضيبأ .

 ) )74يضبط   "5عودنا  فلأ ءافلا دعبو . ءاف فاكلا دعبو « ءاتلا دعب فاكلاب ىهف . افكتي ةملك

 ءاج ام باب ىف لئامشلا ىف ىذمرتلا هاور دقو . اهزمه كرتيو . اهب قطنلا دنع ففخت . ةففخم ةزومهم ريغ
 ص) هع هللا لوسر قلخ ىف : 15( .
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 2" :نيبكملا نيب ام ديعب» [ ] ١١

 . رهظلا ىلعأ ضيرع : ىأ
 : ةريره ىلأ ثيدح نم دعس نبا دنعو

 (ةّمل ىذ نم رذصلا بُحَر»[4١]

 . قأتسو . ( مملا ديدشتو ماللا رسكب )

 . « سيداركلا مخض» [ ] ٠١

 سوُدرك : اهُدِحاَو . ماظعلا سوعر : ىه
 . نيبكنملاو . نيقفرملاو « نيتبكرلاك : نْيمْظَع لك ىَقَتلُم وه : ليقو
 . ماظعألا مخض هنأ دارأ

 ِطِفَمُملا ليوُطلاب نكي مله [ ] ١17

 : (5ةمجعمو ةلمهم نيعلاو « ةيناثلا ملا ديدشتب وه ) : ةيابنلا ىف لاق
 . لوطلا ىهذتتملا

 . دتما اذإ : «ٌرابنلا طعما» و

 . هتددمأ اذإ : هريغو لبحلا ٌتْطَعَمو
 . مملا ف تمغدأو ء اميم تبلقف ةعواطملل نونلاو . «طعمنم» : هلصأو
 «دّدَرَتْملا ريصقلاب الود [ ] ٠١

 ىلع هقلحت ُضعب دّدرت هنأك رصقلا ىف ىهانتما س ىأ : ةياهتلا ىف لاق
 . هٌزازجأ تلخادتو « ضعب

 «مّهَطملاب ْنُكَي ْمَلو١ []

 )١6( ردصلا ضرعل مزلتسم وهو : ىنالقسعلا لاق . فتكلاو دضعلا مظع عمجم بكنملا .

 )+ )1دتما ىأ راهنلا ظغمنا نم . «طِغُّم» وأ «طِعَّمُم» نيغلاب وأ نيعلاب نوكت نأ نكمي .

 في



 .2""ةهجولا خفتنملا وه : ةياهنلا ىف لاق

 . نّمسلا شحافلا : ليقو

 .0*©2هسجلا فيحنلا : ليقو

 , 55” دادضألا نم وهو

 ”" ”ملكملاب الو»[1]

 ةقحخ عم ريدتسملا « ةببجلا ىلارلا « كنحلا ريصقلا : هوجولا نم وه مثلكملا

 . محللا

 اريدتسم نكي ملو . هجولا لييمُأ ناك هنأ دارأ

 ©" !ريودت ههجو ىف ناكو»[ ] ٠١

 ىهو « ةلوهس هيف ناك لب « ريودتلا ةياغ ىف نكي مل هنأ ديري : ديبع وبأ لاق

 . (« ةجهن ٍسانلا قدصأو» [ ] 57١"

 . ناسللا ةجهللا : ةيابنلا ىف لاق

 . نملسلا نم سوبع ىأ ةماهج هيف ىذلا (907)

 . نيتنجولا عفترم ريغ ىأ «نيدخلا لهس» دنه ربخ ىف ءاج اس ع,

و ءوشلا ىلع لدي امم ريثك ةغللا فو هدضو ءىثلا ىف لمعتسي ىأ (؟9)
 . هدض

 ىف ناكو» : هلوقب هنيب هقالطإ ىلع اذه نكي مل الو « هجولا رودملا نيدخلا محل ريثك : وه مثلكملا (00)

 . اريودت ههجو

 هيف ناك هنأب هنع ربعيو « كلذ ضعب هيف ناك لب ةرادتسالا لك اريدتسم نكي ملف « ام ريودت ىأ ()

 نيب ناك هنأ : لصاحلاو . ضرألا نم ظلغ ام لصألا ىف ىهو « ةنوُرحلا دض ةلوهّسلاو « ةلوهش

 ىتفص ىفن دعب لامكلا ةفصل تابثإ فصولا اذه ىفو . ديبع وبأو ىواضيبلا لاق اذك ةلاسألاو ةرادتسالا

 . ةغالبلا نونف نم حدملا ماقم ىف تابثإلل_ىفنلا مازلتساب ءافتكالا مدعو . حدملل اليمكت صقنلا
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 ( ةَكيِرَع مهثيْلأ» [ ؟* ]

 ةعيبطلا : ةكيرَعلا : ةياهنلا ىف لاق
 . اًداقنم ءاعواطُم « ًاسلس ناك اذإ . «ةكيرعلا يل نالف» : لاقيو

 «روفثلاو فالخلا ليلق» [ ”* ]

 : لاق هنع هللا ىضر ىلع نب نسحلا نع
 . ةلاه ىبأ نب دنه ىلاخ تلأس

 . هيَ ىبلا بيبر وه

 هيبأ مساو ؛ لمجلا موي يلع عم لتق ؛ « اهنع هللا ىضر نينمؤؤملا مأ ةجيدخ همأ
 ةرارز نب دنه : ليقو « ةرارز نب شابنلا9 ىبنلا لبق ةجيدخ جوز ؛ةلاه ىنأ»

 . .هنبا مساك شابنلا نبا

 ل! مالسإ | هل ركذي ملو , ردب رافك ىر هنأ رعشلا مجعم ىف ىنابزرملا ركذ

 : لاقف َهَيَع لوسرلا ةيلج نع اًفاضو ناكو
 ."92اًمُكَفُم اًمكف ناكد» ع ؟4 ]

 . مظعلا ( ةمجعملا ءاخلا نوكسو ءافلا حتفب ) : مخفلا

 . مظعملا ( ةددشملا ةمجعملا ءاخلاو ءافلا حتفو مملا مضب ) : مّحفملاو

 7( بّذشملا نم ٌرصقأو عوُبْرملا نم لوطأ» [ ] ٠١
 . ( ةدحوملاو نيتمجعملا لاذلاو نيشلا حتفو ملا مضب طب ) : بّذشملا نم

 ةماخض ةماخفلاب دري ملو . هآر نم لك دنع نويعلاو بولقلا ىف مظعم هسفن ىف مظع وه ىأ (7)

 . افيحن نكي مل هنأل ؛ ةلمجلا ىف امخض ناك نإو مسجلا

 . لوطتل عطُق ىأ اهديرج بّذُش ىتلا ةليوطلا ةلخنلا : هلصأو . يذلا نم نئابلا ليوطلا وه (77)
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 .«الف الإو َقّرَف ِهُتَقيِقَع وفا نإ ' " ”عشلا لجَر»[؟١]

 : ضايع ىضاقا لاق

 اهكرت الإو , اهقرف اهسفن تاذ نم تقرفنا اذإ دارأ . سأرلا رعش : ةقيقعلا

 . ةصوصقم

 . دولوملا رعشب هل اهيبشت ةقيقع ّىّمَس « هرعش ىأ . هتقيقع : ةياهنلا ىف لاقو

 . («هتصيقع .تقرفنا نإ) : ةياور ىف ءاجو : لاق

 : صقعل لصأو « روفضملا نم ٌوْحَن وهو . صوقعملا رعشلا : ةصيقعلاو
 . هلوصأ ىف هفارطأ لاخدإو « ىلا

 . هرعش صصقي نكي مل هنأل ؛ (هتقيقع» روهشملاو

 اهترفي مو . اهاح ىلع اهكرت الإو « اهسفن تاذ نم تقرفنا نإ : ىنعملاو

 .© 9 ةرفو هلعج ىأ هرفو وه اذإ

 . «نوللا ٌرهزأ» ع ”07]

 . رهن ىأ : ضايع يضاقلا لاق

 . نسح : رهزأ : ليقو

 َتيوُل اذإ ةلصحلا ىهو ةيناثلا فاقلا لدب ةلمهملا داصلاب «هُيِصيِقَع ةياور ىفو « هسأر رعش ىأ (*4)

 . صوصقملا هرعش : دارملاف « ترفضو

 قرفنت الإو . اهقارفنا ىلع اهاقبأ ىأ « اهقرف قرفملا نع اهسفنب تقشناو تقرفنا نإ اهنأ ىنعملاو (©5)

 . ةصوصقم وأ ةلسرم اهكرتي لب اهقرفي الف اهسفنب

 . هنم ذي ملف ارفوم هكرت ىأ «هرفو وه اذإ هينذأ ةمحش هر هرعش زواجي» : لئامشلا ىف ءاج دقلو (5)

 عيش لك كرت ىأ . قرف هصقع امدعب هرعش قرفنا نإ ىأ . ىفنلا لوخدم زواجي نوكي نأ حصي ليقو

 هرعش زواجي الف « هينذأ ءاذح هيف عمجي ىذلا هعضوم ناك اصوقعم رمتسا نأب قرفني الإو « هتبنم ىف

 . هعمج ىأ . هرفو وه اذإ هينذأ ةمحش



 :٠ رخآلا ثيدحلا ىف لاق م اذهو

 01 رمح هيف ىأ : بّرشم ضيبأ

 ةضذ سار
 . («بجاوحلا جْزا» [ ] ١8

 . رعشلا رفاولا ليوطلا سوقملا : جزألا بجاحلا

 . «نرق ريغ ف“ ”عباَوَس» [<_"]

 مأ ثيدح ىف عقوو «جلبلا» هدضو *نيبجاحلا رعش لاصتا وه : نّرقلا

 ٠ : ةياهنلا ىف لاقو
 دبعم ' مأ تور ام فالح اذهو « نيبجاحلا ءاقتلا .ىأ ( كيرحتلاب ) : نّرَقلا

 : هتفص ىف تلاق ثيح

 .نوغ م
 «درقا جْزا» [ ] 3١

 نم لاح (غباوس» و هتفص ىف حيحصلا وه لوألاو . نيبجاحلا نورقم ىأ
 - .  بجاحلا وهو «رورجنا»

 . اهغوبس لاح ىف تقد ابهنأ ىأ

 0 عمج ةينثتلا نأل ؟ نيبجاحلا عضوم بجاوحلا عضوو
 0121 121 سس

 يضايبلا برشأ لاقي . هب هطلخخ هريغ نوللا لجرلا برشأ : لاقيو . هجولا ىف ةرمحلا : ةبرتثلا (70)
 . رخآلا ىقس نينوللا دحأ نأك نولب نول طلخخ بارشإلاو « ةزمح
 . . ىنعملا ىف عمج ىنثملا نأل «نيبجاحلا» ىنثملا ىلع بجاوحلا وهو عمجلا قلطأو 226(
 لاح تسوقتو تقد ىأ . لعاف ىنعملا ىف هنأل ؛ بجاوحلا نم لاح . لماوك : ىأ : غباوس (*)
 . غباوس اهتوك

 ؛ جرألا فاصوأ نم هنأ عم غباوس لاق امنإو . لئاسولا عمج ىف هلاق . حدملا ىلع بوصنم هنأ رهظالاو
 ٠ . «نَرَق ريغ ىف» : هلوق هيلع بتريل

 نم ةيقن ىأ . اهنيب ام جلبأ ناك نإو نيبجاحلا لصتم ىأ . نرقأ نكي مل مالسلاو ةالصلا هيلع نأ دارملاو
 - . رعشلا
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 هلع هفنأ هفصو
0 2 

 « نينرعلا ىنقأ) ]١1”[

 ليوطلا وهو . '' ''مشأ هلمأتي مل نم هبسحي هّطسو عفترملا فنألا لئاسلا وه

 . فنالا ةبصق

 للأم ٠ ٠

 2 همقف فصو

 .- 0 .٠

 ( مفلا عيلض» [ ”"؟]

 . ُهميِظَع ىأ : ةياهنلا ىف لاق
 و - 5

 . هعساو : ليقو
0 37 5 . 8 (5) 

 . هرغص مذتو © مفلا مظِع دمحم برعلاو

 . «نرقأ جزأ».: دبعم مأ ثيدح ىف امب اذه ضر وُغو ”-

ريغب وأ « دعب نم رظانلل ودبي ناك ام بسحب هنأب امهنيب عمجو
 رصنيف « لماتملا بيرقلا امأو . لمأت 

دبي ام بسحب نرقأ , عقاولا ىف جلبأ وهف « اقيقد الصاف هيبجاح نيب
 ريغ نم وأ اديعب ناك اذإ رظانلل و

 ١ . لمأت

«نرقلاو مجعلاو .جلبلاو حلمتست برعلاو : هريغو ىكاطنألا لاق
 مهعبطو « قدأ برعلا رظنو . 

 > : قرأ
17 

 . هيَع مجعلا ةفارظو ء برعلا ةفاطل نيب عمج هنأكف : لئاسولا عمج ىف لاق

 ىف بدحو هتبنرأ ةقدو فنألا لوط : ىنقلاو . دحاو ىنعمب امهو «فنألا ىنقأ» : ةياور فو (40)

 . . مشأب الو سطفأب سيلف ؛ هطسو
 . ءاوتسا ىف فنألا ةبصق عافترا : ممشلا (41)

 عضوم ىف لمعتسا مث هابنج عستاف هعالضأ تمظع ىذلا لصألا ىف عيلضلاو (4؟
 م نإو ميظعلا

 00000 . ةغالبلاو ةحاصفلا ىلإ ءايإ هيفو « عالضأ مث نكي

يقو . ةغالبلا مامتو , ةحاصقلا لاك نع ةيانك «مفلا عيلضو : ليقو
 ميظع : ؛مفلا عيلض» ىنعم : ل

 .اهديدش نانسألا

 م



 قب |[ 1 عَ 1 .

 2ع هنانسأ فصو

 «ناتمألا ُجلَفُم» [؟؟]

 , 5 1يانعلا ىف قرف : جلفلا

 2 هقنع

 ( ِةيمُذ ُديِج هَقْنُع نأك» [ ”غ5]

 . قنعلا : : ( ةلمهم لادو ةينتو ميجا رسكي ) جل

 نم ةروصلا : ( ةيتحتو « مملا نوكسو « ةلمهملا لادلا مضب مب ) ةَيْمَّدلاَو
 (* *) اعلا

003 

 «كيمامتُم مخل وذ ْنِداَب قلخلا لِدغُم» [ "5 ]
 : رخآلا ثيدحلا ىف هلوق لثم اضعب هضعب كسمي

 متلَكُمْلاب اَلَو مّهَطُملاِب ْنُكي ْمْل١ [ 57 ]
 ؟”) محلا ىخرتسمب سيل : ىأ

 دعس نبال ةياور ىفو « نانسألا جلفأ» ىوريو ؛ نائسألا صارتم فالخ وهو ,اهجرفنم ىأ 2:5١
 نييلعلا جلفب صاخ حدملا نأل نييلفسلا نود ناييلعلا ناتينثلا دارملاو «ايانثلا جلبم »

 « ءاوتسالا ىف ةيمدلا ديجب هع هقنع هبشف اهنيسحت ىف غلوب ىتلا ةروصلا قلطم ىف انه لمعتساو ع
 . لامكلاو ةكيملا نسحو « لكشلا فرظو « لادتعالاو . لوطلاو

 لإوأ أ. لوطلا طرفم نكي ل فيرشلا هنع نأ ىلإ ةاشإ نكي ذأ لمح قلكلا لدتعم هلوقو (45)
 . قيس ال. ةيسنلاب ليصقت دعب الاجإ نوكيف ءاضعألا عيمج ىأ قلخلا لدعم هنأ

 نذل



 00 وا

 هليَع هردصو هنطب

 «ٍرذّصلاو ِنْطَبْلا ىوّس» ع "07 ]

 . '؟ ”امهيوتسم ىأ

 «ةحارلا بخرو عمم
 . '”اهعساو ىأ

 . دوجلاو ءاطعلا ةعّس .نع هب ىثك : ليقو

 «نيمدقلاو نْيفَكلا ُنْشو "9 ]

 . ( ةيقوفلا ةانثمملا نوكسو ةمجعملا نيشلا حتفب )

 . رصقلاو ظلغلا ىلإ ناليمب ىأ : ةيابنلا ىف لاق

 ش . رصق الب ظلغ هلمانأ ىف ىذلا وه : ليقو

 . لاجرلا ىف كلذ دّمْحَيو

 اهجرخي مل هئاضعأ مظع نأ ىلإ ةراشإ ( كساعتم ) هلوقو « مخض ىنعمب ْنَدَب نم لعاف مسا ( نداب )و <

 هءابخرتسا نأل ؛ محللا ىخرتسمب سيل هنأ كساّتم : هلوق ىنعم ناك نيمسلا ندابلاب دارملا ناك نإو

 . ةفاحنلاو نمسلا نيب قلخلا لدتعم وهف ىأ . رظنملا ف هوركم برعلا دنع مومذم

 اضيرع هنوكل هردصو « هردص ىلع ديزي ال هرومضل هنطب : نايواستم هنطبو هردص نأ ئنعملاو (55)

 . ةنطبل راسم

 . ىنعمو اًسِح (87)
 : هنع هللا ىضر تباث نب ناسحلو

 رحبلا نم ىذنأ ٌّرَبلا ناك ّرَبلا ىَلَع اهدوج رراشعم نأ ول *ٌةحار هل

 رطللا َنِي لجأ ىرفملا ُهتَمِجَو اهرابكل :ىقتم ال ٌمَمِه هل

 . فكلا نطاب : ةحارلاو

35 



 :(فارطألا لئاس» ع 0 ]

 . نونلاب «فارطألا نئاس» : لاق وأ . ماللاب
 . نونلا نم ماللا لدبت : ىّنعمب امهو : ىرابنألا نبا لاق

 . ""مباصألا ليوط ىأ

 نيصمخألا ْناصْمح١ [ ؛١ ]

 هلانت ال ىذلا عضوملا وهو: مدقلا صمخأ قاجتم ١ ىأ ( ةمجعلل ءاخلا مضب )

 . مدقلا طسو نم ضرألا

)450 
. ( 

 (نيمدقلا ٌحييسَم»

 . (ءاملا امبنع وبني : لاق اذهو . صمخأ هل .سيل . امهسلمأ : ىأ

 اعلق َلاَر َلاَز اَذإ») ع *]

 . لعافلا ىنعمب ردصملا : حتفلابف « مضلابو حتفلاب ىوري : ةياهنلا ىف لاق

 . ضرألا نم هلجرل علاق لوزي ىأ
 . حتفلا ىنعمب وهو ء مسا وأ ردصم امإ : مضلابو

 . نيربجو ليربج : لثم ةغل ىهف نئاس امأ . ةصعقتم الو «ءةدقعتب تسيل . اهدتمم ىأ (88)

 مضلاب (ّصُمحت ) لاقيو . ضرألا نع ىفاجتي ىذلا مدقلا نطاب : ميماو ةزمهلا حتفب : نيصّمخألا (9)
 ناصمخ ىنعمف « نطبلا ىرماض اناك اذإ « ةناصمحُت ةأرماو « مضلاب ناصمحُم لجرو رسكلاو حتفلاو
 .. ضرألا نع عفترم همدق طسو نأ ىنعمب نيمدقلا نطاب رماض : نيصمخألا

 « ادج اعفترم نكي ملف ؛ صمخألا صمخ لدتعم ناك مالسلا هيلع هنأ ىنارعألا نبا نع ةياهنلا ىف لقنو
 « ها . مذ وهف « ادج عفترا وأ ىوتسا اذإو « نوكي ام نسحأ وهف اذكه ناك اذإ هنأل ؛ ادج ايوتسم الو
 ىلأ نع ءافشلا ف ضايع ىضاقلا هلقن ام نيبو ,« فنصملا اهركذ ىتلا ةياورلا نيب عمجلا هجو رهظي هبو

 مها «صقمخأ هل سيل اهلكب ءوطو همدقب ءىطو اذإ ناك » مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ نم هنع هللا ىضر ةريره

 ْ . اريسي اصمخ هيمدق ىف نأ دارأ صمخلا تبثأ نم نأ عمجلا نايبو

 : هيفف . ةريره وبأ هلاق ام قفاوي «نيمدقلا حيسم» : هلوق نإ ضايع لوق امأو . هتدش ىفن هافن نمو
 ناكل صمخ نكي مل هنأ هب ديرأ ولف . نيصمخألا ناصمخ : هلوق بقغ نيمدقلا حيسم هلوق ركذ ىوارلا نأ
 + ققشت الو رسكت اميف سيل ع نيمدقلا سلمأ هنأ «نيمدقلا حيصم» : هارت ىنم انو: عفادت امهنيب
 : . (ءاملا امهنع ) ىفاجتيو دعابتيو اعيرس رمي ىأ (وبغي) : هلوق كلذ ديؤيو



 ثان و - : ىورهلا لاقو
 . ؛ًاعِلَق» : ىرابنألا نبال ثيدحلا بيرغ باتك ىف فرحلا اذه تأرق

 : ٠ « ماللا رسكو فاقلا حتفب (

 : ءاج وهو ىرهزألا طخب هتأرق كلذكو
 ل ًْ ما 9

 هدصقو ىشمملا نّئَس ىلإ ليما وهو . «اًيفكت وطخيو .

 . (اًنوَه ىثميو» ع4"

 . راقولاو قفرلا وهو . ( ءاهلا حتفب )

 . «ةّيشملا عيرذ» [ :4 ]

 ؛ هوطخ دميو « ةعرسب هيلجر هيف عفري ناك هيشم نأ ىأ . وطخلا عساو ىأ

 6 « ةلجع نود تبثتو قفرب كلذ لكو « هّئْمَس دصقيو . لاتخملا ةيشم فالخ
 0 للا -

 . ردحنم عضوم ىأ . «بّبص نم ُطحْنَي امّئاك» : لاق

 «اعيمج تَفَتْلا تقتل اذإو» ع :6 ]

 . رظنلا قراسي ال هنأ دارأ : ةيابنلا ىف لاق

 كلذي لعفي امنإو « ءوشلا ىلإ رظن اذإ ةَرْسَيو ٌةَنِمَي هقنع ىولي ال .دارأ : ليقو
 . اعيمج ربّديو « اعيمج لبقي ناك نكلو « فيفخلا شئاطلا 1

 ( ةظَحاَلُملا هرظن َلُج» ع 5 ]

 )ن6

 . امهيف محللا ريثكب سيل ىذلا (نيمدقلا حيسمو : ىررجلا. نبا لاقو <

 . هتهجو هْحْهُن : ىتْمَملا وهو قيرطلا نمو لاثملاو ةقيرطلا : نْيّسسلا (ه0)

طحني امنأك ىشم اذإ ةيشملا عيرذ ًانوه ىشميو « افكت وطخب املُق لاز لاز اذإو : دنه ربخ ىفو
 نم 

 رجو نشتو رسكتو اطخم براقتو لايتخا عم ال ةوقو ةمبب ضرألا نم لجرلا عفر : عّلقتلاو . «ٍبَبَص

عقري ناك هع هنأ ىنعماف « قفرلا : نوهلاو « نهب نييبشتملاو « ءاسنلا ةيشم كلت نأل ؛ ضرألا ىف لجر
 

 « ةانأو ملحو راقوو ةنيكسو قفرب اهيلع امهعضي ناكو ؛ ضرألاب امهرجي الو  ةوقب ضرألا نع هيلجر

 ش ' 00 ٠ ضرألا هلجرب برضي الو

 ىلع هيشم نإ : دوصقملاف . نيلاتخلا تاوطخك اهبراقتمال « تاوطخلا عساو : «ةيشملا عيرذ) ىنعمو

 ضرألا ىلع نوشمي نيذلا نمحرلا دابعوإ» : ىلاعت لاق . ءاليخلاو ربكتلا قيرط ىلع ال عضاوتلا هجو

 عارسإلا نيب طسوت ىأ # كيشم ىف ُدِصْقاوط : لاقو انوه .
 . توامتاو

 ش 8



 . ""'غدصلا ىلب ىذلا نيعلا قيب شب رظنل وهو « ظحللا نم ةلعافملا ىأ

 (هباحصأ قوّسَي» [ ال ]

 . *هفلخ ىثمي ادحأ عدي الو« اعضاوت مهفلخ ىشميو « هّمامأ مهُمّدَقُي ىأ

 (نيعلا لكشأ» [ 8 ]
 . بوبحم دومحم وهو « ةرمخ نم ةىش اهضايب ىف ىأ : ةياهنلا ىف لاق
 ش 2 (2نيبقعلا سوهنم» [ 8 ]

 . اضيأ نيشلابو « نيسلاب ىوري : ةياهنلا ىف لاق
 «رمقلا نم نسح أ ٍنايحضإ ٍةليل ف» [ 50 ]

 .* *ناتدئاز نونلاو فلألاو « ةرمقم ةئيضم ىأ : ةزمهلا رسكب

 : بزاع نب ِءاْرَملا لجر لأسو [ 1 ١

 ام عرسأو « ردحنم عضوم ىف لزني امنأك ىأ . هيشم ةعرس نع ةيانك « بّبص نه طحني اهنأك» : هلوقو

 مهفيو ..ردحلا : ببصلاو . هخسن ىف 5 ىف : ىنعمب نمف ) ًاردحنم عضوملا ناك اذإ ايراج ءاملا نوكي
 هتيشم ةعرس اذه نم

 . مظعُم اهانعم لجو "61

 ةياعر وأ . اهاوحأ دقفتيل هتباد مدقي نمك مهتئيه ىفو « مهاوحأ ىف رظنيف ىبرملاك هنأ ىلإ ةراشإ *
 1 . اميلعتو اعيرشت وأ . ءارقفلل ةثاغإو ءافعضلل

 ليلق : لاق ؟ نقلا سرين ام : ملسم هاو اميف راج نع ثيدنلا ىوار برح نب كاس لع خلا ش
 . بقعلا محل

 . اهماظع ربكأ وهو . مدقلا رخؤم مظع : بقعلاو
 . نيعلا قش ليوط : هلوقب ؛نينيعلا لكشأ» اضيأ كامس رسف دقو

 ًأطخ كلذلف ؛ ةرمحلا ىلإ برضي ضاين هيف ام لكشألا نأ ةغللا ءاملع نم هربغو ةديبع وبأ ىريو
 7 . كامس ريسفت ضايع ىضاقلا

 هللا لوسر تيأر : لاق ةرمس نب رباج نع قحسإ ىلأ نع رثبع نع ىرسلا نب دانه ثيدح نم داع

 ..فلألا ةدايز عم فرص امثإو « ةرمقم ىأ ةليل ةفص وهو اضيأ نيونتلاب ٍئايحضإ . نيونتلاب ٍةليل ىف هيَ

 وأ « ليللاب ةليللا ليوأتل ثنّوم ىلع راج هنأ عم ءاتلا نم درج امنإو . نالعف نزو ىلع سيل هنأل ؛ نونلاو

 . ضئاحو « قلاطك ثنؤملاب ةصاخلا فاصوألا نم هنأل

 انذي



 لثم لب .ال : لاق ؟ فيسلا لغم ملَع "لوسرلا ُهِجو ناكأو
 . ””«رمقلا

 . لوطلا ىف فيسلا لثم هنأ دارأ لئاسلا نأك : ىرابلا حتف ىف لاق
 . ريودتلا ىف ىأ . رمقلا لثم لب : هلوقب ءاربلا هيلع درف

 قوف لب : لاقف . لاقتصلو ٍنامملا ىف فيسلا لث دارأ وكي نأ لمتو

 + لاق هي لا لوسر نأ للا دبع نب رباج نعو [ "1
 نم هنأك « لاجرلا نم ٌبْرَض مالسلا هيلع ىسوم اذإف ءايبنألا ٌىلع ضرع

 , 9و لاجر

 نب ةورع اهيش هب تيأر نم برقأ اذإف مالسلا هيلع مرم نب ىسيع تيأرو
 اهبش هب تيأر نم برقأ اذإف مالسلا هيلع عماد تيأرو ؛ادوعسما

 قدتسملاو قوشمملا « محللا نيفكلا وه : لاجرلا نم ٌبرض

 . رمهو دمو نونلا مضو ةمجعملا نيشلا .حتفب : ةءونش لاجر نم هنأك

 نأ كشالو « اهرخآ ىلإ اهوُأ نم ةرمقملا ىهو ةنايحضإ ةليلو « نايحضأ ةليل : لاقي هنأ : قئافلا فو تت
 . متأ هنسحو معأ ةليللا هذه ىف رمقلا رون

 رمقلا ىلإو هيلإ رظنأ تلعجف ءارمح ةلح هيلعو نايحضإ ةليل ى ع لوسرلا تيأر» ثيدحملا ظفلو

 .54٠ مقرب بقانملا ىف فلؤملاو هلي ىبنلا ةفص ىف ىراخبلا هجرخأ (8)

 حتفب ةءونشو . 356١ مقرب بقانملا ف فلؤملاو ١717 مقر ءارسإلا باب ناميإلا ىف ملسم هجرخأ (54)

 دعابتلا لصألا ىف (ةءونشلا ) و « نمّسلاو ةفخلا نيب نوطسوتم ةليبقلا هذه لاجرو نمبلاب ةليبق نيشلا

 نم عست ةنس ملسأ دقو ةيبيدحلا موي ِهّْيَع ىبنلل شيرق هتلسرأ ىذلا وه : ىفقثلا دوعسم نب ةورع ( 55)
 نيتيرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لزن الولإ» امهيف شيرق تلاق نيذللا نيلجرلا دحأ وهو « ةرجهلا
 . بقانملا ف فلؤملاو ناميإلا ف ملسم هجرخأو دمحأ هاور ثيدحلاو . فرحخزلا 7١ © مظع
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 ,اَدّصَقُم ًاحيلَم ضيبأ ناك» ع ه»

 هب ىحن هقلخ نأك مسج الو ريصق الو ؛ ليوطب سيل ىذلا وه : اًدَصَتُم

 . رومألا نم دصقلا

 . طارفالاو طيرفتلا فرط ىدحإ ىلإ ليمي ال ىذلا لدتعملاو

 م









 ””ةوبنلا متاح ف ءاجح ام باب

 2 َةلجحلا رِز لثم وه اذإف هيفتك نيب متاخلا ىلإ ترظنف» [ ] ١

 ةلَجَحلاو ( سكعلاب ليقو . روهشملا ىلع ءارلا ىلع ىاّرلا ميدقتب ) : ّرِز
 . اهرسك عم : ليقو ( ةلجحلا ) ءاح لا مض عم مبجلا نوكسب ليقو . نيتحتفب

 دارملا نأو « فورعملا ريطلا ةلجحلاب دارملا نأب عماجلا ف فنصملا مزج دقو

 : قآلا ثيدحلا هل دهشيو : ريثألا نبا لاق

 ( تلم هدسج نم هلحم نيبعتو « هرادقمو « هنولك : ةوبنلا متاخ ةفص ىف رابخألا نم ِءاج ام ىأ (05)
 . اهتوفرعي باتكلا لهأ ناك ىتلا تامالعلا نم هنوك ىفو

 بقانملا فو . 48/١ . (سانلا ءوضو لضف لامعتسا باب ) ءوضولا ىف هوحنب ىراخبلا هاور ( 5)

 ( هل ىعديل ضيرملا ىبصلاب بهذ نم باب ) ىضرملا باتك فو 710/١ 77١ ( ةوبنلا متاخ باب )
 هوحنب ملسمو . ٠١5/4 (مهسوعر حسمو ةكربلاب نايبصلل ءاعدلا باب ) تاوعدلا باتك ىفو . 4
 : لاقو ةوبنلا متاخ ىف باب بقانملا ف ىذمرتلاو ١١١ ثيدح ةوبنلا متاخ تابثا باب لئاضفلا باتك ىف
 ةوبنلا متاخ ةفص باب لئالدلا ف هوحنب ىقبيبلاو . ١١9/17 هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح

1 

1 



 (40(ةمامحلا ةضيب لثم»

 اهب يربو « شيرعلا ىلع قلعت ىتلا ةّلِكلا َِلَجَحلاب دارملا نأب ليهسلا مزجو

 . ””رارزألا دحاو : رزلاو

 (ءارمَح ةَدغو ["]

 : هل تلقف هنع ىنلأسو « "”ءارلاب هَفُحِص نم تيأرو « ةلمهملا لادلاب

 . ةمامحلا ةضيب لثم لادلاب وه امنإ

 . (همسج هبي ) دعس نب دار ع "]

 : برح نب كام قيرط نم نابح نبال ةياور ىف عقوو

 (ةماعت ةَّضّييك اذهو [ ؟]

غ اهنأ ملسم ةياور نم نيبت دقو : رجح نبا ظفاحلا لاق
 ضعب نم طل

 ىف ىذمرتلاو ١8 ٠ ثيدح هع هبيش باب ةرمس نب رباج نع لئاضفلا باتك ىف ملسم هاور (ه)

 قى دمحأو ؛ ١/١17 ١7 حيحص نسح ثيدح : لاقو ةوبنلا متاحن ىف باب . رباجلا ىرخأ ةياورب بقانملا

تاح ةفص باب . لئالدلا ىف ىقبيبلاو « ةفلتخم تاياورب ٠ ا 1 004 ا ا /ه هدنس
 ةوبنلا م

 ١ 8 ا ل

 برضي رتسو « سورعلل روتسلاو بايثلاب نيزي ةبقلاك رتاس : ةلجححلا : طيسولا مجعملا ف ءاج (هو)

 1 . ( ةيسومانلا ) . تيبلا فوج ىف سورعلل

 ةلجحلاب دارملا نأ ىلع روهمجلاو . محللا بيط نيلجرلاو راقنملا رمأ مامحلا مجح ىف رئاط اضيأ ىهو

 . اهضيب اهرزو فورعملا رئاطلا ةلجحلاب دارملا ليقو وارعو رارزأ هل ةبقلاك تيب مجلاو ءاحلا حتفب

 . «ةرغ» ةدغ حبصتف «ءار» لادلا لعجب اههجو ريغ ىلع ةملكلا قطن : فيحصتلا (0)



 (محللا نمةقدبُبْلا لثم» رمع نبا ثيدح نم ناّبِج نبا نعو» [ 5 ]

 . "0,ةعلسلا لم : سايإ نب ةرق ثيدح نم تباث نب مساق نعو» [ ] ١

 . '*'(ةزشان ةَعْضَب هرهظ ىف نأك» [ 7 ]

 . مسجلا نع ةعفترم محل ةعظق ىأ : ةياهنلا ىف لاق

 . (عمجلا لثم» [ 8]

 مضو هك دامح عمجو «فكلا عْمُج) : دامح لاق دعس نبا ةياور فو [ 9 ]
 . هعباصأ

 * *,ناليخ اهلوح» [ ٠١1

 . لولؤث عمج ليلاثلا اهنأك دسجلا ىف ةماشلا ىهو لاخ عمج ىه

 . ةبراقتم هتفص ىف ظافلألا هذه : ىرابلا حتف ىف لاق

 وأ «ءادوسلا ةماشلاك وأ .مَجْحِم رثأك تناك اهنأ نم دروام اًمأو
 وحنو «روصنملا"تنأف رسو وأ « هللا لوسر دمحم ) اهيلع بوتكم وأ « ءارضخلا

 ىف اهباعيتسا ىف نيدلا بطق ظفاحلا بنطأ دقو . ءىش اهنم تبغي ملف كلذ

 ٠ اهاح نم ائيش نيبي ملو « مسابلا رهزلا ىف ىاطلغم هعبتو « ريسلا حرش

 داب : - 8 م 2. . 0-3 -. 8 .٠

 هكيرحت دنع كرحتي محللاب قزتلم ريغ ظيلغ مرو ةعلسل ١اة(كلكر
 ةدايزو « ةدايزلا لبقيو © فالغ هلو «

 . ربكأ وأ ةصّمجلا ردق نوكت هريغو قنعلا ف دسجلا ىف ثدحت

 . ةزراب : ةزشان *

 . ملسم ىف سجرس نب هللا دبع ثيدح نم ةدعب امو ظفللا اذه # #

1: 



 لفغ هنإف نابح نبا خيحص ىف ابنم عقو امب رتغت.الو ء هتركذ ام قحلاو

 . كلذ ححص ثيح

 : ىبطرقلا ىأر
 ايش ناك (ةوبنلا متاخو» نأ ىلع ةبباثلا ثيداحألا تقفتا : ىبطرقلا لاق

 ربك اذإو (ةمامحلا ةضيي» ردق للق اذإ هردق « رسيألا هفتك دنع ٌرمحأ ًازراب
 1 . (ديلا عْمٌج»

 نيب ناك ةوبلا مالح نأ ملسم دنع سجرس نب هللا دبع ثيدح ىف عقوو

 , ©9ىرسيلا هفتك ضغان دنع هفتك

 : ىناربطلا دنع ورمع نب دابع ثيدح ىفو

 «ىرسيلا هفتك فرط ىلع زنع ةبكر هنأك »

 . فيعض هدنس نكلو

 : ءاملعلا لاق

 ٠ ناطيشلا لخدي اهنمو « ةهجلا كلت ىف بلقلا نأ كلذ ىف رسلا

 : هعضو تقو

 : هعضو تقو ىف فلتخا دقو
 . سانلا ديس نبا هلقن . هب دلو : ليقف

 هتفصو ةوبنلا متاخ تابثإ باب لئاضفلا باتك ىف سجرس نب هللا دبع ثيدح نم ملسم هاور (57)
 ١855 2185# /١١.45؟ ثيدح

 . : اقلعم ىوونلا مامالا لوقيو,

 .ةروسكم نيغلاو نيتمجعملا ءاضلاو نيغلاو نونلابف ( هفتك ضغان ) امأو

 . هفرط ىلع ىذلا قيقرلا مظعلا وه ليقو . فتكلا لعأ ضغانا : روهمجلا لاقو

1 



 رئاع نب ىبحي نع ىاطلغم هلقن . دلو نيح : ليقو
 . دعس ىنب ىف ريغص وهو هردص نيكلملا قش دنع : ليقو

 هب مزجو ىفاربطلاو ""دمحأ نع ىملسلا دبع نب ةبتع ثيدح نم درو
 . ضايع ىضاقلا

 . نيلوألا نيلوقلا نم تبثأ وهو : رجح نب ظفاحلا لاق

 : لئالدلا ىف معن ىنأو « ةماسأ ىلأ نباو ىسلايطلا دنع ةشئاع ثيدح ىفو
 افقلا ةوالحب ىفاقصلف ليربج طبه ثعبملا دنع هيلإ لن ١ لئاكمو لوح
 مث « مزمز ءامب , بهذ نم تشط ىف هلسغ مث , هجرختساف ىبلق ىلع قش

 ف ل ل تدحو ين ىيط ق مو قا أل اك هدأ

 (09ثيدحلا .. أرقا : لاقو ىبلق

 : تلق :

 ءامسأ تعضو هلم ىبنلا توم ىف اوكش امل مهنأ هخويش نع ىدقاولا 'ركذو
 : تلاقف ُهُلِلرَع ىبنلا ىفتك نيب اهدي سيمع تنب

 (هيفتك نيب نم متاخلا عفر دقو « ىفوت دق»

 تناك دقو الإ ايبن هللا ثعبي مل : لاق هبنم نب بهو نع مكاحلا كردتسم ىفو
 تناك ةوبنلا ةماش نإف هُم انيبن نوكي نأ الإ ىنهلا هدي ىف ةوبنلا ةماش هيلع

  57١الوطم ائيدح دروأ ثيح دمحأ دنسم رظنا ١854/54 ١86٠.

 . 0 ٠51 مقر ثيدح ليوط ثيدح نم هدروأ ثيح معن ىبأل ةوبنلا لئالد رظنا (54)

 . طيسولا مجعملا ىف م هطسو : افقلا ةوالحو

 عل





 هيَع لوسرلا رعش ىف ءاجام
 هلحكو هباضخ ىف ءاج امو ٌهَلِْيَع هبيشو

7 





 باب

 هلع هللا لوسر رغش ىف ءاجام
 هرفضي ناك لهو « ةّلقو ةرثكو ارصقو الوط هَِع هرعش ةفص
 ؟ هقرفي وأ هلسري ناك لهو ؟ الؤأ

 : ارصقو الوط ُهَتلََع هرعش ةفص [ ] ١
 . "”«هينذأ فصِن ىلإ هلع لوسرلا ٌرعش ناك »

 : هذه ىلت ىتلا ةياورلا فو
 , 20, هْيلْذَأ ةمحش هُرْعَش غلي ناكد [ ] ١

 : لوألا بابلا ىف ةقباسلا ةياورلا ىفو

 . "7(هيبكنم ٌبرضي رعش هل١ [ ؟ ]
 . ةياورلا هذه ةرياغم ىهو : نيتلا ن نباو ىدوادلا لاق

 لسرتسا امو « هنذأ ةمحش دنع ناك هرعش مظعم نأ دارملا نأب : : بيجأو

 . نيلاح ىلع لّمْحُي وأ . بكنملا ىلإ لصتم هنم

 باب .٠ لئاضفلا باتك ىف ملسمو .٠ 1 ةّمجلا ذاختا باب .٠ ةنيزلا باتك ف قاسنلا هاور (56)

 ثيدح رعشلا ىف ءاج ام باب . لجرَتلا ىف دواد وبأو «فاصنأ» . ظفلب 45 مقر ثيدح ىبنلا رعش ةفص
 : . شاك

 21518 لجرتلا ف دواد وبأو . نك (دعجلا بابو سابللا باتك ىف ىراخبلا هاور (55)

44]. 

 ترعش ةفص باب . لئاضفلا ىف ملسمو . 59/4٠ , 4١٠ دْعَجلا باب . سابللا ف ىراخبلا هاور (17)

 ها

 ع



 . «هرفو ره اذإ هنذأ ٌةمحش د زواجي» : ةمدقتملا ةياورلا فو [ ؛ ]

 : رجح نب ظفاحلا لاق

 : روكذملا عمجلا ديؤي ديقلا اذهف
 ةرفولا نودو « ةّمْجلا قوف رعش هل ناك

 حتفب ) : ةرفؤلاو . ( مبللا ديدشتو « جلا مضب ) ةّمُجلا : قارعلا لاق

 ٠ . ( ءافلا ناكسإو واولا

 نم رثكأ ىهو « سأرلا رعش عمتجم ( مضلاب ) ةّمجلا ىرهوجلا لاق
 . ةرفولا

 « ةرفوو « ةّمجج ) . فاصوأ ةئالث هلع هرغش ى درو دقو : قارعلا لاق

 : ( ةمّلو

 . نذألا ةمحش غلب ام : ةرفولاف

 نذألا ةمحش نع لزن ام : ةملّلاو

 . نيبكنملا ىلإ كلذ نع لزن ام : ةّمجلاو

 ( ةياهلاو « مكحملا بحاص ركذ ىذلا وهو « ةغللا لهأ روهمج لوق اذه

 . مهريغو « قراشملاو

 ( َمّمَل » ةدام ىف باوصلا ىلع هركذف : : ىرهوجلا مالك هيف فلتخاو

 نيبكنملا تغلب اذإف « نذألا ةمحش زاجتملا رعشلا : ( رسكلاب ) ةّملْلاو لاقف

 . (ةمج) : ىهف

04) 

 1 : لاقف ( رفو» ةدام ىف كلذ فلاخو

 تملأ ىتلا ىهو : ةّمللا مث «ةّمجلا مث . نذألا ةمحش ىلإ : ةرفؤلاو

 . ( ىهتنا ) . نيبكنملاب

 ءاج ام باب . لجرتلا ىف دواد وبأو . ١87/4 ةممجلا ذاختا باب . ةنيزلا ىف ىلاسنلاو . 80 ثيدح ىبنلا<

 . 5١8 ثيدح رعشلا ىف

 . نيينعم تاذ (مملا ديدشتو مجلا مضب) ةّمُحلا 548)

 هه"



 لهأ نم هريغ لوقل قفاوملا باوصلا وه « ميلا باب » ىف هلاق امو : لاق
 1 . ةغللا

 : فنصملا ةياور ىف عقو دقو : لاق

 . "9(ةرفولا نودو ةمجلا قوف»

 : اهيف لاق هنإف « دواد ىلأ ةياورل فلاخم وهو

 (ةّمُجلا نودو « ةرفّولا قوف» [ © ]
 ©"*ةجام نبا ةياور ىف اذكو

 لوأت ىذلا لمجملا ىلع الإ ةغللا لهأ لوقل قفاوملا وه امههتياور نم روكذملاو
 . فنيصملا ةياور هيلع

 . ةلقلاو ةرثكلا ىلإ ةبسنلاب « نود » : هلوقب داري دق هنأ كلذو

 . رعشلا لوصو لحم ىلإ ةبسنلاب داري دقو
 . ةّمجلا قوف ناك هرعش نأ ىأ « ليوأتلا اذه ىلع ةلومحم فنصملا ةياورو

 ( لحنا ىف عفرأ ) ىأ

 . ةّمجلاو ةرفّولا نيب ام وهو (ةّمِل» هرعش نوكي اذه ىلعف
 : اهانعم ةجام نباو دواد ىبأ ةياور نوكتو

 ىف ) ىأ . ةمججلا نودو « ةرفولا نم ربكأ ىأ : ةرفولا قوف هرعش ناك
 ( ةرثكلا

 ةددشملا ماللاب ) ةّملْلاو . نيبكنملا ىلع سأرلا رعش نم ىمارت امو . هتيصان رعش عمتجم ناسنإلا نم ىه تس

 . . نذألا ةمحش رواجملا سأرلا رعش : (ةحوتفملا ةددشملا مملاو ةروسكملا

 ناك نإ (ةدئاف) ( طيسولا مجعملا ) نذألا ة ةمحش زواج ام وأ « سأرلا ىلع عمتجملا رعشلا : ةرفولاو

 ملو نذألا لاط نإف . ةرفولا وهف نذألا ةمحش ىلإ لصي ناك نإف ةّمجلا : وهف نيبكنملا ىلإ لصي رعشلا

 . ةمللا وهف نيفتكلا غلي

 . ؟هه/9 (رعشلا ذاختاو ةمجلا ىف ءاج ام باب ) سايللا ىف ىذمرتلا هاور (59)

 5757/١١١١م : ثيدح بئاوذلاو ةمجلا ذاختا باب (سابللا باتك) هجام نبا رظنا عال)

 نو



 ءي

 قوفلا نم همهف ام وار لك ىورف ؛ نيتياورلا نيب ضراعت الف اذه ىلعوأ
 . ىبتنا . ٍنودلاو

 ىنعي ) ًادمحم تلأس : للعلا ف فنصملا لاق "””ءىناه مأ نع "'”دهاجم نع
 ؟ ءىفاه مأ نم عمس دهاجم : هل تلقف ( ىراخبلا

 اهنم اعامس هل فرعأ الو « ءىفاه مأ ١ نع ىور : لاق

 (دهاجم») نوكي نأ ركنأال : هللع ىف ىنيدملا نبا لاقو : قارعلا لاق

 . دهاجم وحن دحاو ريغ اهنع ىور دق هنأل ؛ ( ءىفاه مأ » ىقل

 عمس و ةباحصلا نم ةعامج ىقل دهاجمو . لهام نب فسوي : مهنم ءاقللا ىف

 . ةريره ىلأو ةشئاعك مهنم
 . ايلع كردأ دهاجم : متاح وبأ لاقو

 . اليوط ارهد ىلع اهيخأ دعب ءىفاه مأ ترخأت دقل : قارعلا لاق

 نيرشعو ىدحإ ةنس ىف ميدق دهاجم دلومو 0

 , "9( رئادغ عبرأ هلو»["]

 . هقفلاو ملعلا ىف مامإ . ةباحصلا نم ةعامج ىقل . دجاس وهو ةكمب تام : دهاجم (971) .

 هللا ىضر ىلع تأ بلاط ىنأ تنب دنه : ليقو , ةكتاع : ليقو « (ءاخلا رسكب ) هتخاف : هما 05

 . «لئامشلا حرش» اثيدح نيعبرأو ةتس هُم هللا لوسر نع تور . ةكم حتف ماع تملسأ . هنع

 عبرأ هلو ةمدق ةكمب هَ لوسرلا مدق» : تلاق بلاط ىنأ تنب ءىناه مآ نع دهاجم ىور (7)
 . « رئادغ

 ةجحو « ةنارعجلا ةرمعو « ةكم حتفو « ءاضقلا ةرمع : ةكمل ةعبرأ تامودق هَتَع لوسرلل ناكو

 ىف ىحضلا ىلصو لستغا ذئيح هنأل ؛ ةكم حتف موي مدقملا اذه نأ ىلع لدي تاياورلا ضعبو « عادولا

 باب ) ىف ىرابلا حتف ىف لاقو . بئاوذ : لاقي . رئافض عبرأ ىأ : ةريدغ عمج : رئادغلا (74)

 ع . نسح دنسب ىذمرتلاو اضيأ دواد وبأ هجرخأو . تاقث ثيدحلا اذه لاجر : ( دعجلا

 نإ



 . ةريدغ : اهادحإو . بئاوذلا : ( ةلمهملا لادلاو ةمجعم ا نيغلاب (

 , "9(هَركَش ٌلدسَي» [( ا« ]

 رعش لزني ىأ اهمض زوجيو « لادلا رسكو « ةلمهملا نوكسو « هلوأ حتفب
 . هتببج ىلع هتيصان

 , ”"9ةصقلاك هذاختاو نيبجلا ىلع هلاسرإ دارملا : ءاملعلا لاق : ىوونلا لاق

 . (مهسوعر نوُقِرفي نوكرشملا ناكو» [ 8]

 . ""اهرسكو ءارلا مضب

 . "*(باتكلا لهأ ةقفاوم بحي ناكو»

 . نيريثك ٍناثوألا ةدبع ناك نيح ىأ

 «ءىشب هيف رَمْؤُي مل اميف»

 . ها . هدنع ةحصلا عنمت امنإ ىراخبلا اهركذ ىتلا ةلعلا ذإ ؛ ةافانم الو : لوقأ : لئاسولا عمج ىف لاق تح

 . هلسرأو هاخرأ : الذم رعشلاو , رتّسلاو , ّبوثلا لدَس : طيسولا مجعملا ىف ءاجب (70)

 هئارو نم هرعش صخشلا لسري نأ : لدسلا ليقو . فاقلا مضب ةّصْقلا : لئامشلا حرش ىف لاق (77)
 ناكو» : هلوقب ةلباقملل بسانملا وهو ةباّوذ ةقرف لك نيتقرف هلعجي نأ : قرفلاو نيتقرف هلعجي الو

 . «مهسوعر نوقرفي نوكرشملا

 . نيكيشلا نيب قرفلا نم هلصأو . سأرلا طسو قرْفَملاو ء رعشلا ةمسق : قرفلا : ىنالقسعلا لاق (77)

 . ةيفينحلا دعاوقلا ىف ةكراشم مهلف ؛ ةوبنو ديحوت لهأ مهأل امإ (,8)

 عئارش نم اياقبب نيكسمتم اوناك مهنأل ؛ ناميإلا ىلإ برقأ مهنإف ؛ قحلا ىلإ مهييرقتو مهمّلأت ةدارإل امإو

 ١ . ناثوألا ةدبع ةقفاوم نم هيلإ بحأ مهتقفاوم يتناكف « لسرلا

 ىلاعت هللا هانغأ املف « ناثوألا ةدبع ةفلاخم ىلع هل انوع اونوكيل ؛ مالسإلا لوأ ىف مهل افالثثا هلعف : ليق
 . بيشلا غبصك : رومأ ىف مهفلاخ مالسإلا رهظو كلذ نع
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 اياقبب نيكسمتم اوناك هنامز ىف باتكلا لهأ نأل ؛ هعرش فلاخي مل اميف ىأ

 . ناثوألا ةدبع ةقفاوم نم هيلإ ٌبحأ مهُئقفاوم تناكو . لسرلا عئارش نم

 (قَرف مث»[] (/و) هعو -

 هنم كرْثُي ملف « هسأر ىبناج ىلإ هسأر رعش ىقلأ ىأ « ءارلاو ءافلا حتفب

 . هتمج ىلع ءىش

 موي موصب هيف مهمل ةفلاخم عونب رمأ ءاروشاع موي موصو « مهوفلاخف نوغبصيال باتكلا اهأ نأب درو -

 قرط نم ءاج دقف تبسلا موي موص نع ىبنلاو « ضئاحلا ةطلاخمو « ةلبقلا لابقتساو « هدعب وأ هلبق

 تبسلا) موصي ناك هلع هنأ) ةملس مأ ثيدح : هخسانو خاوسنم هنأب دواد وبأ حرصو .٠ ةددعتم

 . «مهفلاخأ نأ" بحأ انأو رافكلا ديع اموي امهنإ : لوقيو كلذ ىرحتي «دحألاو

 . ددشيو فيفختلاب (7/8)

 : ضايع ىضاقلا لاق ؟ طقف زئاج وأ ؛ بحتسم "وأ « بجاو قرفلا لهو : لئامشلا حرش ىف لاقو

 . ةمْجلاو ةيصانلا ذاختا الو « هلعف زوجي الف ؛ لدسلا خسن

 لهأ ةفلاخم ىف اداهتجا ناك قرفلا نأ لمتحيو . هبوجو ال قرفلا زاوج دارملا نأ : لمتحيو : لاق

 .ه.| . ابحتسم قرفلا نوكيف « ىحوبال باتكلا

ورب لدتساو قرقلاب يسن لدسلا نأ ىمزاحلا مزج : ىنالقسعل ا لاقو
 هللا دبع نع ىرهزلا نع رمعم ةيا

 هللاو . رهإظ وهو هفنصم ىف قازرلا دبع هجرخأ «نيرمألا رخآ قرفلا ناكو قرفلاب رمأ مثد : ظفلب

 . ملعأ

او كلام لوق وهو زيزعلا دبع نب رمع نع كلذ ىكحو ء بحتسم هنا, : ىبطرقلا لاقو
 ٠ روهمجل

 بوجوب مزج نم ءاملعلا نم نأ لصحتف . لئاسولا عمج رظنا . هزاوج حيحضلا : ىوونلا لاقو

 . ملعأ هللاو . هزاوجب مزج نم مهنمو « هبابحتساب مزج نم مهنمو « قرفلا

 اولدس ام ابجاو قرفلا ناك ولف « لدسي ناك نم ةباخصلا نم نأ ىور ام قرفلا بوجو مدع ديؤيو

 . كلذ دعب

ع دعبأو ةفاظنلا ىلإ برقأ وهو « برعلا نيز قرفلاو : لئاسولا عمج ىف لاق
 « هلسغ ىف فارسإلا ن

وج لحم نإ : اولاق كلذلو ؛ ءاسنلا ةبباشم نعو
 مرح الإو « ءاسنلاب هبشتلا هب دصقي: مل ثيح لدسلا زا

الإو « نامزلا كلذ ىف هلعل : ءاسنلا ةبباشم نع : هلوقو ه. ١ . عازن ريغ نم
 قرفي نم ءاسنلا نمف 

 1 ش . ملعأ هللاو . مويلا

 هك



 -22 .«عرئفضاذ»[١٠]

 «”””هعأ رئادغلاف ,« ةصيقعلا ىهو « ةريفض عمج

 هللْبَع هللا لوسر لجرت ىف ءاج ام باب
0 

 :. هنهدو رعشلا حيرست وه : ليجرتلاو لجرتلا

 نع ىشاقرلا نابأ نب ديزي نع حيبص نب عيبرلا انأ ىسيع ىبأ نب روباش نع
 : هلع هلل لوسر ناك» : كلام نب سنأ

 هبوث نأكو . عابقلا رثكُيو ؛ هتيْخِل حيرستو . هيسأر نهد ٌرِثْكُي) [ ] ١١

 (تايز ٌبوث

 انث ىكلملا ىيحي نب دالخ انا . «)هتاقبط ىف دعس نبا هجرخأ ثيدحلا اذه

 . حيبص نب عيبر نع ىروثلا نايفس

 . «تاّيز بوث هنأك هبوث ةيشاح ىَرُت ىتح غانقلا رثكي» : هظفلو

 ىلأ نب ىثاقرلا نابأ نب ديزي نع ىدبعلا صفح .نب رمع انربخأو : لاق
 : لاق كلام نب سنأ نع دمحم

 هلعج وأ « ضعب ىلع هضعب حسن ىأ رعشلا رفض : لاقيو « ةذح ىلع رفضت ةلصخ لك : ةريفضلا ()

 . اهقوق امف تاقاط .ثالثب رئافض

 ةلصخ لك تذحخأ . اصقع اهرعش ةأرملا تصقع : لاقيو « ةصوقعم رعشلا نم ةلصخ : ةصيقعلاو

 هنم تلعجو « هلوصأ ىف هفارطأ تلخدأو « هتولو . اهتلسرأ مث « ءاوتلا اهيف ىقبي ىتح اهتدقع مث اهتولف هنم

 . ةأرملا رعش نم ةروفضملا ةباؤذلا : ةريدغلاو . اهسأر ىلع وأ اهافق ىف ةنامرلا لثم

 عماجلا فيعض رظناو ١١ صيمقلا هسابلو هبوئب لَم هتعانق ركذ . دعس نبا تاقبط رظنا )81١(

 . حكم 4 مقر ثيدح فيعض ثيدح هنأ ركذ ثيح ريغصلا

 ها/



 تاز ُبوث هيو نأك ىتح هبوثب عنقتلا رثكي ُهَْبَع هللا لوسر ناك [ 1؟ ]
 . (ناَهَد وأ

 « عنقتيو « هسأر رعش نهدي ناك هنأ هانعم : نايبلا باتك ىف ظحاجلا لاق

 . ناهد بوث هبوث نم بيصي ىذلا عضوملا نأكف

 . ةأرملا عانقب هيبش ٠ سأرلا ىلع ىقلي بوث : عانقلا

 . هلامعتساو « هّداختا رثكُي : ىنعملاو
 سأرلا ةيطغت عنقتلا : ىليعامسإلا لاقو

 هجولا رثكأو « سأرلا ةيطغت عنقتلا ىرابلا حتف ىف رجح .نب ظفاحلا لاقو

 . هريغ وأ ءادرب

 : ةرجهلا ثيدح ىف لاقو

 هسأر ًاسِلْيَطُم ىأ 7( اعبقتم البقم هللا لوسر اذه» ع٠

 ىأ ) هسأر عنق رجحلاب رم امل هع هنأ : حيباصملا حرش ىف : ىتشيبروتلا لاقو

 . ( ناسليطلا هبش هسأر ىلع اعانق سبل

 . لوألا ردصلا دعب رثك امنإ عنقتلا ىلع ناسليطلا ظفل قالطإ نأ ملعاو

 ظفل نأ كلذ ىف ببسلاو . عنقتلا ظفل راثآلاو ثيداحألا ىف قلطأ ام رثكأو
 ىف لوألا رك اذهلف ؛ ىبرعب سيلو ىمجعأ ناسليطلا ظفلو  ىبرعلا وه عنقتلا
 . هنود ثيداحألا

 ىفو . 784 « 771/5 ةنيدملا ىلإ هباحصأو ىبنلا ةرجه باب . راصنألا بقانم ف ىراخبلا هاور (81)
 . 408” ثيدح عنقتلا ىف باب . سايللا ىف دواد وبأو 77/4 . ( عنقتلا ) باب . سابللا

 هم



 رثأو ””7ثيدح نيي ام نيعبرأ نم ديزأ ىف هركذ درو دقو

 : تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع لاق
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 اوعْنَقَف هب متنأ سلجم ىف رم ةراكملا ٍتركذت اذإو

 . ءايحلا نم مكهوجوو مكسوعر اوطغ : ىأ

 عنقتأ الو ىبأر مهل ودبي 2 ؟مهتانه ىدحإب اومه اذإ تنكو

 ماظعلا ىدحإل الإ هيقلأل نكأ ملو عانقلا ىمأر نع تيقلأو
 . لهاج الإ سأرلا ةيطغت عنقتلا نأ ٌركْنُي الف .. ةلمجلابو

 . «عامجلا ةلاح» هايإ هلامعتسا عنقتلا هَ هراثكإ نمو

 * تلاق ةشئاع نع ةشئاع دنسم ىف ىزورملا جرخأ

 ىلع بوغلا ىخرُي اعنقتم الإ هئاسن نم ًادحأ ِهَنَِع هللا لوسر قأ ام»[ ] ١4

 ش . «ءايح نم هسأر

 : هع هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع ىاربطلا هجرخأ ام هلضف نمو

 . «*(ناميالا ٌةسْبُل عافتلالاو . برعلا ٌةسْبَل ءادترالا» ع ] ٠5

 ىلإ ىزعي نأ نود ىلاحصلا دنع هب فوقولل افوقوم اربح «رثألا» نومسي تندد ءاململا روهش_(47)

 :اولاقف « رثألاو ريخلا نيب اوقرف َنيّيناَسارْخْلا ءاهقفلا نكل رثألا ىلإ ةيسن ايرثأ ثدحلا ىمسيو . ع ىبنل

 . ةيعرشلا نوئشلا ىف مهلاوقأ ىف ةباحصلا نع ىور ام رثألاو هسفن ىبنلا نع ىور ام : ريخلا

 ةنغلاو . داسفو رورش ىأ «ةانّهو َةاَنَع نوكتسو : ثيدحلا قو تاونه اهعمجو ةيهادلا : ةانهلا (84)

 . تاونهو نانه عمجلاو . هركذ حبقتسي 3-5 ب ءوشلا نع ةيانك نمل تنؤم

 . ؟؟ا9/5 : ثيدح ادج فيعض : لاقو ريغصلا عماجلا حيحص ف ىابلألا هركذ (85)
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 : أطوملا حرش ىف بيبح نب كلملا دبع لاق

 عافتلالا نوكي الو . هب فتلي مث . هسأر ىلع بوثلا ىقلي نأ : عافتلالا

 . ””9(نميتلا بحي هلع هللا لوسر ناك ْنإ» ع ١>

 . اهربخ ىف ةقرافلا ماللا تلخد اذلو ؛ ةليقثلا نم ةفقحملا : نإ

 . "7 لجَرَتلا نع هلع هللا لوسر ىبن» [ ] ٠
 «هنيسحتو هفيظنتو « رعشلا يرست : ليجرتلاو « لجمرتلا : ةياهتلا ىف لاقو

 . معا ةثولا هك هلإ

 . «اهئاوعأو ٌدوُه ىسّيش» ع
 ؟ اماوخأ ام ىمأو ىلأب : ركب وبأ لاق : دعس نبا داز

 (تروك سمشلا اذإ) و («لئاس لأس» و (ةعراقلا» و «ةعقاولا» : لاق

 « ةنجلا لهأ مهنأل ؛ نيجلا باحصأب الؤافت ةكربلا وهو نملا نم ةقتشم اهنأل ؛ نيهباب ءادتبالا ىأ (87)

 عنم مل ام كلذ ىلع ةظفاحلا ىلع هبنف «عاطتسا امو : هل ةياور ىف ىراخبلا داز . مهنيميب مهباتك نوتؤي

 . عنام

 سابللا ىف ىذمرتلاو : اِّيِغ الإ هتيقبو . 4١54 ثيدح ( لجرتلا باتك ) ىف دواد وبأ هاور (807)
 .؟ه 2 7هالإال . حيحص نسح ثيدح : لاقو . ( ابغ الإ لجرتلا نع ىبنلا ىف ءاج ام باب )

 : ثيدح هنمو . تقو دعب اتقو ىأ «اّبغو ىنعمو ١87/4 (اّيِغ لجرتلا باب ) « ةنيزلا باتك ىف فاسنلاو

 . اموي كرتيو اموي لعفي نأ وه ليقو . «ةعامج هاورو . ابح ددزت ابغرز

 . ةنس : هبابغإو « سندت : هكرتو , عنصت : هتالاوم : ىبرعلا نبا لاق

 قح ىف اذهو ه.1 . نيزتلا ىف ةغلابم هنأل ؛ هب ماتهالاو : هيلع ةبظاوملا نع ىبنلا دارملا : ضايع لاقو
 . نييف نأشلا كلذف ءاسنلا امأو « لاجرلا



 7 ايلول «ةقاحلا ام ة ةقاحلا)و

 نأ . 2 00 | 1 1

 .: هْيَع ىبنلل لاق الجر نأ هيبأ نع دمحم نب رفعج قيرط نم دعس نبا نعو

 : هع هللا لوسر لاقف « «لضفأو ىنم .ريخ تنأو . ادلوم كنم ربكأ انأ»

 . 09, ىلبق مألاب لق امو اهئاوخأو ٌدوُه ىتبيش 15

 هلع هللا لوسر باضخ ىف ءاج ام باب لبااص غب 1 1

 : ةريره وبأ لئس ٠

 . "معن : لاق ؟ هَ هللا لوسر بضخ له» [ ] ٠١

 : لاق كتيحل ريغت كارأ» : هل ليق هنأ رمع نبا نع دعس نبا تاقبط ىف

 . «هتي ريغي هلع هللا -لوسر تيأر

 ثّدَحو قولا هتيمل رفَصُي ناك ُهَأف رمع نبا نع عفان قيرط نمو ["1]

 . 00( رْفَصُي ناك هلع هللا لوسر نأ

 عماجلا فيعض ىف ىنابلألا هركذو . 207/١ هُم هللا لوسر بيش ركذ : دعس نبا تاقبط رظنا (84)

 8١١٠٠0" فيعض ثيدح وهو سنأ نع هيودرم نبال مازعو « ريغصلا

 عماجلا فيعض ىف ىفابلألا هركذ دقلو 480/١ ِهتَع لوسرلا بيش ركذ دعس نبا تاقبط رظنا (85)
 55 فيعض ثيدح وهو « السرم ىلع نب دمحم نع ركاسع نبال هازعو « ريغصلا

 ىلإ ًاهّجَوُم لاّوسلا ركذ ثيح هيي هللا لوسر بضخ : لاق نم ركذ باب دعس نبا تاقبط رظنا (40
 نع ىوارلا وهو ىناسنلا الإ هثيدح حاحصلا باحصأ نم جرخي مل . 458/477/١ ةديرب نب هللا دبع
 . ةيببلا دئاوفلا ىف ءاج م سنأ

 عماجلا فيعض ىف ىنابلألا هركذو 5/١ هع هللا لوسر بيش ركذ . دعس نبا تاقبط رظنا (91)
 . 347١ فيعض ثيدح وهو « السرم ىلع نب دمحم نع ركاسع نبال هازعو « ريغصلا
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١ 

 : لاق رفعج ىبأ نعو

 . "9,متكو ءانجب هبضخف هلع هللا لوسر اًضراع طمشا ع ] ١

 : لاق ىلاهلا نمحرلا دبع نعو

 رعشلا رييغتب رمأيو , ردّسسلا ءامب هتيحل ريغي هُنيَع هللا لوسر ناك»[ 7 ]

 ( فل" مجاعألل ةفلاخم

 . "9 ءاّيح نم ّعْدَر هسأربو» [.35]

 ؛تالمهمب :بيرغلاو ةغللا بتك ف هوطبض : ْعْدرلا ا

 . سْرَو وأ نارفعُر نم خطل : وه
 . ةمجعملا نيعلاب ىنعي «غدر» : لاق وأ

 ىلإ اهجوم لاؤئسلا ركذ ثيح هع هللا لوسر بضم : لاق نم ركذ باب دعس نبا تاقبط رظنا (97)
 . 478 2 1//2309 7 ةديرب نب هللا دبع

 ءانحللا عمب ظلخخ اذإو ع داوسلا ىلإ هترمح وأ هضايب رسكيف رعشلا هب غبصي لْفلُفلا هبشي ٌبَح : مكككلاو

 . رعشلا ىوقي

 ناضراع اهو دخلا ةحفصو هجولا بناج : ضراعلاو . هداوسب رعشلا ضايب طالتخا . طّمّشلاو

 . نيضراعلا رعش : نيضراعلا فيفخ وه : لاقيو

 . 458 2 4537/١ هع هللا لوسر بضخ : لاق نم ركذ باب . دعس نبا تاقبط رظنا 29

 * . (ةردس ةدحاولاو قبنلا رجش ردّسلاو)

 نم عدر اهب ةرفو وذ» ظفلب « ةرضنلا ىف ( باب ) سابللا باتك ىف دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا (844)

 « نيدربلا ةصقب طيقل نب دايإ نع « دايإ نب هللا دبع نع سنويو « (07 : 4) ص ؛ (4 050 ح «ءانح

 - . «دايإ نبا ثيدح نم الإ هفرعن ال ء بيرغ نسحو : لاقو
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 هم هللا لوسر لْحَك ىف ءاج ام باب
 ظ : لاق سابع نبا نع

 «دثإلاب ماني نأ لبق لجتكي ُهَييَع ىبنلا ناك» [ ] ١

 لحتكي رجح ةروسكم مبمو ةثلثملا نوكسو ةزمحلا رسكب ( دمتإلا )
. 600 

 باب

 هَ لوسرلا سابل ىف ءاج ام
 غس وس . "0, ْغلمّرلا ىلإ هع هللا ل رّمك ناكد[١1]

 وهو (ْغّْضّرلا) : لاقيو . ةمجعم نْيَعو ةلمهملا نيسلا نوكسو ءارلا مضب

 ىف دازو ء«بضخيؤ دازو « ارصتخم هب راشب نب دمحم رادنب نع ةالصلا باتك ىف ىفاسنلا هجرخأو<
 1 . ءانحلاب هباضخ ةصق دانسإلا اذهب ةنيزلا باتك

 الو « نيحيحصلا ىف رمع نبا ثيدح هيلع لد املا تقو ىف بضخ هع هنأ راتخناو : ىوونلا لاق

 . ملعأ هللاو . قداص وهو ىأر امب لك ربخأف . تاقوألا مظعم ىف هكرتو . هليوأت الو « هكرت نكمي

 . بضخ هنأ نظ نهُذلا هاراو امل مث ضيبأ بيشلا دهاش باضخملا تبثأ نم نأ لمتحيو

 . نهدلا هاراو امنإو ء. بضخي مل هنأ ملع هافن نمو

 ةنيزلا درحم ال ةجلاعملاو ءاودلا لاحتكالاب دصقي نأ ىغبني ةنسلا ليصحت لحتكملا دارأ اذإ : اولاق (36)
 عمج نم اصخلم ه.ا . ىوادتلل الإ اقلطم لاجرلل لاحتكالا ةهاركب كلام لاق اذهو ؟؛ ءاسنلاك
 . لئاسولا

 باب دعس نبا تاقبط رظناو . 1٠.١377 ثيدح صيمقلا ىف ءاج ام باب سابللا ىف دواد وبأ هاور (7)

 . هر هلع هسابل فانصأ ركذ

 هذ



 . دعاسلاو فكلا نيب ام لصفم

 . ناميإلا بعش ىف ىقبيبلا هجرخأ ثيدحلا اذهو

 : لاق سنأ نع ةداتق قيرط نم اضيأ جرخأ

 . «هغْسُر ىلإ هع هللا لوسر صيمق ناكد ع١ ]

 : نأ سنأ نع روعألا ملسم قيرط نم جرخأو

 ريصقو « لوطلا ريصق نطق نم صيمق هل ناكو ِهْديَع هللا لوسر [ + ]
 . "9(نيمكلا

 : لاق سابع نبا نع جرخأو

 . "0 لوطلاو نيمكلا ريصق اصيمق سبلي هع هللا لوسر ناك» [ ؛ ]

 : لاق سابع نبا نع جرخأو

 ناكو . نيبعكلا قوف ناكو . اصيمق سبلي ُهيبِع هلل لوسر ناك» [0]
 . «عباصألا عم هاّمك

 . رضحلا ىف هسبلي ناك اذه نأب لوألا ثيدحلا نيبو اذه نيب مهضعب عمجو

 . 408/١ هكَيَع هسابل فانصأ ركذ باب دعس نبا تاقبط رظنا (97)

 . 408/١ هع هسابا فانصأ ركذ باب دعس نبا تاقبط (94)

 (نيمكلا» نم الدب (نيديلا» ظفلب ؟ نوكي 5 صيمقلا م باب سابللا باتك ىف هجام نبا هاورو

 . نسبلي ام رسكلاب ٌنمابْللاو 459/١ هسابل فانصأ ركذ باب . دعس نبا تاقبط رظناو . "1/97 ثيدح

 ١ . هع هللا لوسر هسبلي ناك ام نايب ىف ءاج ام دارملاو

 : لئامشلا حرش ىف لاق

 وعدت امم رومألا هذه نأ لئامشلا ىف كلذ وحنو « ثاثألاو « مونلاو « ماعطلاو ء سابللا لاخخدإ هجوو

 « ةروصلا نسحو « ةقلخلا لامكك هيف دبعلل 1 دبعلل رايتخا ال ىرورض وه امب اهوقحلأف ةايحلا ةرورض هيلإ

 تع هقلخخ نابي بابلا نم دافتسيو « ةنيزلا نم عون هنأل ؛ « لحكلاو باضخلاو « لجرتلا سابللا بقعأو

س ىتلا ثيداحألا نم ذوخأملاو « كلذل هنمضتم بابلا ثيداحأ نإف ؛ سابللا ىف
 'اهريغ نمو فنصملا اهدر
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 . رفَسلا ىف كاذو

 : ىلع نع ىقبيبلاو روصنم نب ديعس هجرخأ ام هديؤيو
 « لضف ام عطق عباصألا غلب اذإ ىتح مكلا دمي مث اصيمق سبلي ناك هنأ [ 6 ]
 : لوقيو

 (عباصألا ىلع نيمكلل لضف الد

 : ىلع نع ىقيببلا جرخأو
 عطقي نأ هرمأو ؛ صيمقلا م ّدمف طايخلا هب ءاجف ًاصيمق عاتبا هنأ [ 7 ]
 , "9(هعباصأ فلخ ام

 : لاق هيبأ نع ةرق نب ةيواعم نع

 هصيمق نإو هقيابل ةَتيرُم نم طْهَر ىف هلع هللا لوسر ُثيتأ» ع8
 . قلل

 « لولحم ىأ » . «قلطم هصيمق رز» : لاق وأ

 هب لدتسا مث "'”متاخلا تسسمف هصيمق بيج ىف ىدي تلخدأف : لاق
 . داتعملا وه 6 ردصلا ىلع ناك ُهَْع هصيمق بيج نأ ىلع

 اذه نأ ىلإ ةراشإو « ةيدوبعلاو عضاوتلل اليم هيف ىلاعتلا هسفن بلطت ملو « هسابل ىف قنأتي نكي مل هوَ هنأت
 هطاقسإ مدعو « هسنج ىف طسوتلاو .« بوثلا ةواقن لاجرلل دومحملاو . قيرط لك ىلإ ةبسنلاب ملسأ قيرطلا

 .اه.أ هسبال ةءورمل

 لاق ةلاسرلا ىلع باطحلا ةيشاح ىفو . عباصألا صيمقلا م زواجتي الأ ةنسلا نأ ىلع ليلد اذه ىفف (59)
 : كلام لاق مكلا قيض لجر ةداهش عرش در دقو ء مكلا قيضي نأ ىغبني ال : نابعش نبا لاق قارقلا

 . ةلثم مكلا رصق

 رز نو « هتعيابف تلم هللا لوسر تينأ» ظفالب . رازإلا لح باب . سابللا ىف هجام نبا هاور ٠٠١(
 . هلل هتعانق ركذ باب . دعس نب] تاقبط رظناو . 698 ثيدح قلطمل هصيمق

 . ةرشع ىلإ ةثالث نم لجرلا موق : طهرلاو . قوطلا هب دارملاو بوثلا ىف ةحتفلا : بيجلاو
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 نظ ؟ سهلو . ةعدب هنأ هدنع ملع ال نم نظو

 : كلام نب سنأ نعو

 بول هيلع ديز نب ةماسأ ىلع ءىكتم وهو جرخ ُهّْكَع ىبلا نأ» [ ؟]
 «مهب ىلصو هب حشوت دق ىرطق

 . بسنلا ءايو ءارو ةنكاس ةلمهم ءاطو ةروسكم فاقب ) ىرطِق بوث

 . نيرحبلا لَبِق نم لمحت دايج ُلَلُح وه ةياهلا ىف لاق
 فاقلا حتفب رّظَق : ال لاقي ةيزق نيرحبلا ضارعأ ىف : ىرهزألا لاقو

 . اوففخو فاقلا اورسكف «'اهيلإ تيسن ةيرطقلا بايثلا بسحأو « ءاطلاو

 : لاق كلام نب سنأ نع ةداتق نعو

 «ةّرَبجلا» هسبلي هع هللا لوسر ىلإ بايثلا بحأ ناكو ع ] ٠١

 , "نامي ورب : ةّبَتِع نزوب ةربجلا

 : ليقو « ةعافر همسا ( ةثلثم .مث مملا نوكسو ءارلا رسكب ) ةثمر ىلأ نع

 009( ةبْيَلُعو « ةبْيَحُد ) : ِهِيتَّدَج نع بيبح : ليقو « نابح : ليقو « ىرس
 امهو « ةدحوم ءاب امهيف ةيتحتلا ٍةاْنكَملا دعبو « نيعلاو « ءاحلاو لادلا لامهإب ....

 . تحت ةرسكو لادلا قوف ةحتفب هب قثوي نم طخب ىلوألا تيأرو رغصملا:ظفلب
 ا . ءاخلا

 (1١ ٠( ىبطرقلا لاق . رضخ وأ قرزي تناك مرو ء رمح طوطخم ةططخع نطق وأ ناتك نم ذختت :

 نيسحتلا : ريبحتلاو نيزت ىأ ربحت اهنأل ؛ ةربح تيس .

 ةموعنلا نم ةياغ ىلع ناك هنإف ؟ فيرشلا ةهدسجل اهتقفاومو اهنيلل هيلإ بحأ تناك اغإ : ىوانملا لاق

 . هيذوي نشا وحنو نيللاو

 هركذ اذكهو. «ةبيلع» ىتنب ةّيفصو ةَبْيَحُد : هتيدج نع باوصلاو لئامشلا خسن ىف عقو اذك (١٠؟)
 . تاقبطلا ف دعس نباو هدنم نباو هعماج ىف باوصلا ىلع فلؤملا
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 (ْنيَتيَلُم لامسأ هيلعو هيَ ىبنلا تيأر تلاق»[١]

 نم قلخلا وهو لمس عمج : لافسألا : :ةيابنلا ىف لاق 0*2 نيتيلُم لاَمْسأ»

 . رازإلا : ىهو هالُم ريغصت «(ةّيلملا» و٠ بايثلا

 : تلاق ةشئاع نعو

 «دوسأ رعش نم طزم هيلعو ٍةادَغ تاذ هلع هللا لوسر جرخ» [ ] ١١

 , 2"ءاسكلا وه نوكسف رسكب طّرملا

 : هيبأ نع ةبعش نب ةريغملا نب ةورع نع ىبعشلا نعو

 ١2*2(نيمكلا َةَقّيض َةّيمور َةّبُج سبل» : ِلِْيَع ىبنلا نأ ع ] ٠

 1 . رفسلا ىف ناك اذه

 باب
 0 ا ظ 9 ٠
 هيَع هللا لوسر شيع ىف ءاج ام

 : لوقي ريشب نب نامعنلا تعمس : لاق برح نب كاّمس نع

 قباطيل دحاولا قوف ام عمجلاب دارماو . نالمس ناتّيَلُم لصألاو فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ نم )*29١(
 ةقولخلا تناك اذإ لامسأ بوث لاقيو . ايلاب اقلحت ناك اذإ لمس بوث لاقي نيتحتفب لمس : هدرفم و ةينثتلا

 ءايلا ديدشتب ةّيَلُم ةينثت نيّيلُم و « اعطق راص هنأك ىتح قلخ هنم ءزج لك نأ ىلإ ةراشإ عمجاف . هلك هيف

 بوث لك .ىه : سوماقلا لوق امبنم لكب قدصيو َةَمَحْلِملا : ليقورازإلا ليق . دملاو مضلاب ةءاّلُم ريغصت

 . دحاو جيسن هلك لب طيخب ضعب ىلإ هضعب مضي مل

 )٠١4( هب رزتؤي ناتك وأ رعش وأ فوص وأ زخ نم .عساو ليوط ِءاسك .

 لإ نطق امبنيب نابوث ةبجلاو رفس ىف ناك كلذ نأكو فوص نم تناك اهنأ : ىراخبلا ةياور ف )٠١١(

 ةبج امهريغو نيحيحصلاب تاياورلا رثكأ فو : ( ةيمور ) . ةوشحم ريغ نوكت دقف فوص نم نوكت نأ
 . مورلا كلم رصيق ةلامع نم تناك ماشلا نألل؛ امبنيب ةافانم الو . (ةيماش )

 ."ا/



 ؛هنطَب ألمي ام ٍلَقَدلا َنِم ْدِجَي امو ِهَنلَع مكين تيأر دقل» ١[
 . "'9هتسبايو رقثلا «ىدر : لَقّدلاو

 ٍرَجَح نع اننوطب نع انعفرو . عوجلا ِهَّدْيَع هللا لوسر ىلإ انوكش» [ ؟ ]
 :9:نيرجح نع هنطب نع ُهبَع هللا لوسر عفرف , رجح

 . عوجلا ةرارح ففخي رجحلا درب نأ كلذ ىف ةمكحلا اولاق

 ْ : لاق ةريره ىلأ نعو

 هاتأف ٠ دحأ اهيف هاقلي الو ابيف ٌجرخي ال ٍةعاس ىف هع هللا لوسر جرخ» ع * ]
 ناهّيَتلا نب مثيلا ىلأ لزنم ىلإ اوقلطناف ... رمع ءاج نأ .ثبلي ملف .. ركب وبأ
 اولاقف 2 مدخ هل نكي لو « ءاشلاو لخنلا ريثك الجر ناكو ىراصنألا

 ؟ كبحاص نيأ : هتأرمال

 . ءاملا انل ٌبذعَتْسَي قلطنا : تلاق

 هللا نإ» : هُم لاقف : .ىراخبلا هاور ىذلا ثيدحلا اذه ةيابن ىف ءاج دقو
 نم ةينتو * فورعلاب هرم فا: لعام نو الإ ةفلع الو اهل نعي |

 دش ع هنأ ىنأي اك اذهو « هنطب المي ام لقدلا نم دجي امو ىوتلي مويلا لظي : ملسم ىورو )٠١(
 . عوجلا نم رجحلا هنطب ىلع

 لوقي هنأك مازلإلل انيبن لقي مو مههلإ هفاضأو  فيرشتلل هع «مكيبن » : لاقف هفاضأو ىبنلا لقي م
 الو هنم دبالام ىلع ايندلا نم رصتقي ناكف هيلع متنأام فالخ هسفنل راتخا هعابتاب مثْرِمأ ىذلا مكيبن
 ايندلا ىف دهزلا نإف ةعسوتلاو ةفلاخلا نم بيهرتو ةعانقلا ىف محل بيغرت اذهف « هبرإشمو هلكام ىف عسوتي
 . ايندلا ىف دهزلا وه # المع نسحأ مكيأ مولبيل» : ىلاعت هلوق ىف نورسفملا لاق دقو « ةدابعلا سأر وه

 لاق دقو «سانلا كبحي سانلا ىديأ ىف اميف دهزاو هللا كبحي ايندلا ىف دهزا» : مالسلا هيلع لاق دقو
 . نيدلا رادم 'يلع ىتلا ةعبرألا ثيداحألا دحأ وه ثيدحلا اذه نإ : ءاملعلا

 ىنعمو . هجولا اذه نم الإ هفرعن ال ةحلط ىبأ ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق ١/١ ٠(

 فعضلاو دهجلا نم رجحلا هنطب ىف دشي مهدحأ ناك : لاق «رجح رجح نع اننوطب نع انعفرو» : هلوق
 ثيداحألا ىف ىنابلألا امهجرخ نارخا نائيدح عوجلا نم رجحلا هيَ هعضو ىفو . عوجلا نم هب ىذلا
 . ةحيحصلا
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 : «قو دقف ءوسلا ةناطب قوُي نمو « الابخ هولأت ال ةناطبو . ركنملا

 ةيتحتلا ديدشتو ةانثملا حتفب َناهّيَتلا نب هللا دبع : ليقو كلام همسا مثيلا وبأو

 ظ . اهرسك عم

 . هيف ةحولم ال ىذلا بذعلا ءاملا انل رضحي ىأ : ءاملا انل بذعتسي

 . هلاوحأ ىف هرواسي ىذلا هرمأ ةلخادو لجرلا رس بحاص ىه : ةناطب

 ريصقتلا : "'ولألاو هلاح داسفإ ىف رّصقت ال ىأ : الابخ هولات ال

 : لوقي صاقو ىلأ نب دعس نعو

 لكأن ام هَل دمحم باحصأ نم "'*ةباصعلا ىف وزغأ ىعيأر دقل» [ : ]
 عت < عيل اندحأ نأو « اقادشأ تحرفت ىتح ةليشلاو رجشلا قرو الإ

 .. نيدلا ىف ىننوررعي دمُأ ونب تحبصأو « ريعبلاو ةاشلا

 ركل ا نيتمضبو ةدحوملا نوكسو ةلمهملا ءاحلا مضب : ةلبخلاو

 . حلطلا وهو هاضعلا رمث ليقو ايبوللا هبشي

 ىلع ىنختوت : ليقو . هيلع ىِيفِقوُت ىأ . ءار مث ىازب : نيدلا- ىف ىننورزعي
 . هيف ريصقتلا

 . تحرجت ىأ : تحرقت

 3 ْ : سنأ نعو

 ىلع الإ مححو زيت نم ًءاشَع الو ٌءادَغ هدنع عمتجب مل يع ّئبنلا نأ» [ ه ]
 : . « ففض

 )٠١( ريصقتلا ةيلألا : طيسولا مجعملا فو .

 دعس لضف ىف ىراخبلاو دهزلا ىف فلؤملا ثيدحلا جرخا دقو . ةعامجلا : ةباصعلا
 ملسمو «

)١١9( 

 هجام نباو
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 قيض نع الإ امهنم عبشي مل ىأ . ةدشلاو قيضلا ففضلا : ةياهنلا ىف لاق
 . ةلقو

 . ماعطلا رادقم نم رثكأ ةلكأ لكأي .مل ىأ . سانلا عاتجا فضلا : ليقو
 1 , ١2ورادقمب اونوكي نأ ففضلاو

 ) )1١١ىديألا ةرثك وه : مهضعب لاق : ىذمرتلا خيش نمحرلا دبع نب هللا دبع لاق .

 اذكو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدانسإو . تيبلا لهأ عم ماعطلا لوانت هانعم نمو



 هلعنو هلع لوسرلا فخ ىف ءاجام
 هعردو هفيسو همتاخو

 ىف



 باب
 هلعنو ِهَُع لوسرلا فخ ىف ءاج ام

 هعردو هفيسو همتاخو
 ,(0لا١١١ ما ب

 :" هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع

 «.. نيجذاس نيدوسأ نيفخ هلع ّئبنلا ىدهأ ىشاجنلا نأ» ع1

 طلاخي مل هنأ كلذب دارملا نأك . دواد ىبأ ننس حرش ىف قارعلا خيشلا لاق
 | , "'9رخآ نول امهداوس

 بتك ىف اهدجأ ملو « ىتنعملا اذه فرعلا ىف لمعتست ةظفللا هذهو : لاق

 . اهوركذ ثيدحلا بيرغ ىف نيفنصملا تيأر الو « ةغللا

 : هيَ لوسرلا لعن

 . «امهكاريش ّىنثَم ٍناَلاَِق ِهَنيَع لوسرلا ىلعنل َناك» [ ؟ ]

 . 55١” سابللا فوة ْؤ 1 : "00 37
 ساب لو ةراهللا ىف هجام نباو 160 مقرب ةراهطلا ىف دواد وبأ هجرحخأ ع0

جذاسلا : طيسولا مجعملا ىف ءاج ( 115
شوقنملا ريغو بوشملا ريغ صلاخلا 

 ٠ 68 ) هيسراف برعم 

 ا



 نيعبصالا نيب نوكي ىذلا ريسلا وهو لعنلا مامز ©"'ُلابِقلا : نالابق
 . اههجو ىلع نوكي ىذلا لعنلا رويس دحأ : كارّتكلاو |

 لاق 9'2نامهط نب ىسيع

 . «نيوادْرَج نيلعن كلام نب سنأ انيلإ جرخأ»[؟]]

 . امط رعش ال ىأ : 9'"2نيوادرج

 ىفإ) : لاق "'”ةّيتْيَسلا لاعنلا سبلت كتيأر : رمع نبال ليق امدنعو [ ؛ ]

 انأف اهيف أضوتيو رعش اهيف سيل ىتلا لاعنلا سبلي هَ هللا لوسر تيأر
 «اهسبلأ نأ ّبِحأ

 ةغوبدملا . رقبلا دولج ىهو . (تبسلا نم ةذختلا ىه رسكلاب يبس
 ش . طّرقلاب

 . ليزأو قلح ىأ اهنع تبس دق اهرعش نأل ؛ ؛ كلذب تيمس

 . تنال ىأ غابدلاب تتبسنا ابنأل : ليقو

 . ةعسلاو ةمعنلا لهأ لاعف اهنأل هيلع ضرتعا افإو
 : لوقي ثيرح نب ورمع

 ) )1١١7اعلم ىَمَسُيَو .

 ) )114قاسنلاو ىراخبلا هثيدح جرخأ .
 )١١8( درجألا : ىنقيمبلل جاتلا فو . نيقَلحَت وأ . اهيف تابن ال : ءادرج ضرأ نم ريعتسا : نيوادرج

 رعشلا ريغصلا .

  تباث ىنثدحف لاق : هتيابن ىف ءاج دقف هت هللا لوسرل اتناك نيلعنلا نأ ىلع لدت ثيدحلا ةيقبو
 . هلع ىبنلا ىلعن اتناك امهنأ» سنأ نع دعب

 . ةيتبسلا سبل رمع نبا زايتخا ةمكح فرعي نأ لئاسلا دارمو . نيسلا رسكب ةيتبّسلا )١١5(

 ا/؟



 "0"1«نينفوصخم نيلعن ىف ىلصي ُهليَع هلل لوسر تيأر»[ 5 ]
 . نيتزورخم ىأ : نيتفوصخم نيلعن ف

 : لوقي ُهَّع هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نعو

 (12(ةدحاو ىلعن ىف مدحأ نيشمي الد [ 5 ]

 امإ ةيفاخ نيمدقلا ىدحإ عضو نإف هيلع قشي دق كلذ نأل : ةيابنلا ىف لاق
 « كلذ ىلع ةلعتنملا مدقلا عضوم نوكي اهبيصي ىذأ نم ىقّوتلا نم نوكي
 . راثعلا نمأي الف هداتعا ىذلا هيشم ذئئيح فلتخيف

 نم رصقأ يلجر ىدحإ نم ةروصب سانلا دنع هلعاف روصتي دقو

 نئكز
 ىرخ ألا

 هلع هللا لوسر مئاخ ركذ ىف ءاج ام باب

 ""2(ايشبح هصف ناكو) [ ] ١

 نملا امهندعم نأل قيقعلا وأ عذجلا نم دارأ هنأ لمتحي : ةيابنلا ىف لاق

 . اهيلإ بسني رخآ اعون وأ ةشبحلاو

 خيشلا وبأو . دعس نباو دمحأ هاور ثيدحلاو . نيلعنلا ىف ةالصلا راوج ثيدحلا نم ذخؤويو )/١١1(

 وبأو ملسمو ىراخبلا هجرخأو . هُم هلاعن تافص ضعب ةقباسلا ثيداحألا نم ديفتسا دقو )١١4(
 1 . سابللا ىف دواد

 امل كلذ نع ىبن امإإو . ةهارك الف الإو ةرورض ريغ نم نوكي نأ ىبنلا لح مث  ةهاركلل ىبنلاو )١1(
 « هيتحراج ىدحإ زيمتو راثعلا نمأ مدعو راقولا مدعو ةلثملاو هيوشتلا نم ةيويندلاو ةينيدلا تافآلا نم هيف
 ال هلعن عسش عطقنا نم نأ ىلع اوقفتاو . هب هئازهتسال مثالا ىف هريغ عاقيإو ء هفعض وأ ىثملا لالتخاو

 . ىرخألا ىف ىشمي وهو ةدحاولا حالصإ هل زوجي

 وبأو ةجام نباو ملسم هجرخأو سابللا باتك ىف ىراخبلا هجرخأو سنأ نع حيحص ثيدحلاو )١٠١(

 .٠ ناسنلاو دواد
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 . ىلإ هنول ةشبحلا دالبب نوكي دجربزلا نم عون هنأ راطيبلا نبا تادرفم ىفو
 . رصبلا ةملظ ولجيو نيعلا ىقني هنأ هصاوخ نم ةرضخلا

 . ( لوسرو ) ءرطس ( دمحم ) هُنقَع هلا لوسر متاخ شقن ناك١ ]١[
 ْ 050(. رطس ( هللا )و . رطس

 : ىريمدلا لامكللو « ىونسالا لامجلل جاهنملا حرش ىف
 . عيمجلا قوف هللا مسا نوكيل اهلفسأ نم أرقُت تناكو

 ءوش ىف هب حيرصتلا رأ ملو . خويشلا ضعب كلذ ركذ رجح نب ظفاحلا لاقو
 . ثيداحالا نم

 : لاق رمع نبا نع
 ىبأ دي ىف ناك مث هدي ىف ناكف ٍقِرَو نم امتاخ ِهَهَع هللا لوسر ذختا»[" ]
 ٠ 275 مهللا لوسر دمحم : هشقن , سيرأ رثب ىف عقو ىتح ناثع دي ىف ناك مث ء رمع ديو ركب

 . ءابق دجسم نم ةبيرق رثب « ءارلا فيفختو ةزمهلا حتفب سيرأ رش
 29( همئاخ عّرن ًءالخلا لخد اذإ ناك» [" ]

 ظ . هللا ركذ نم هيف ال

 )١11( ملسم هجرخأو سابللا ىف ىراخبلاو  سابللا ىف ىدمرتلا هجرخأ كلام نب سنأ نع ثيدحلا «
 ةثالث متاخلا شقن ناكو : ىراخبلا ظفلو بيرغ حيحص نسح ثيدح وهو . قاسنلاو دواد وبأو :

 . «رطسأ |

 ةغلب حالفلا ىأ سيرأ مسا ىدوهي ىلإ بسن . ءابق دجسم نم ةبيرق ةقيدحب رعب ريمأ نزوب سيرأ )١١1(
 006 . ماشلا لهأ

 ىف دواد وبأو « بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه : لاقو 17747 مقر سابللا ىف فلؤملا هجرخأ (17؟)
 ثيدحو : دواد وبأ لاقو . ماحلاو « نابح نباو ىئاسنلاو « ةراهطلا ىف هجام نباو ١4 ٠ مقر ةراهطلا
 همتاخ ىف نوكي لجرلا نع لكم ىرصبلا نسحلا نأ حيحص دنسب ( 475/1 دعس نبا ىور دقو «ركنم
 ىنعي ؟ هللا بانك نم ةّيآ لَ هللا لوسر متاخ ىف نكي مل وأ : لاقف ؟ ءالخلا هب لخديف هللا ءامسأ نم مسا
 . هللا لوسر دمحم إ»
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 ظ 059( هنيمي ىف امئاخ سبلي ناك» [ ه ]

 « ةباحصلا نم ةعست ةياور نم نيملا ىف همتخت درو : رجح نب ظفاحلا لاق
 . مهنم ةثالث ةياور نم راسيلا ىفو

 اهجرخأ . راسيلا ىلإ هلوح مث نيمبلا ىف الوأ متخت هنأ ةفيعض ةياور تدروو
 عمجف « ةنسلا حرش ىف ىوغبلا اهيلع دمتعاو « رمع نبا ثيدح نم ىدع نبا

 كلذ ناكو « هراسي ىف متت مث « هنيمب ىف الوأ متخت هنأب : ةفلتخلا ثيداحألا نيب

 ' . نيرمألا رخآ

 كليَع هللا لوسر فيس ةفص ىف ءاج ام باب

 «ةضف نم هلع هللا لوسر فيس ةعيبق تناك) ع ] ١ 00

 . فيسلا متاق سأر ىلع نوكت ىتلا ىه : ٌةعيبَقلا

 . فيسلا ىراس تحت ام ىه : ليقو

 هلع هللا لوسر عرد ةفص ىف ءاج ام باب 0

 « ْعِطَعَسي ملف ةرخصلا ىلإ ضبنف « ٍناعرِ ِدحُأ موي هع ىبنلا ىلع ناك [ ] ١

 . قاسنلاو 4575 مقرب متاخلا باتك ىف دواد وبأ هجرخأو بلاط ىلأ نب ىلع نع (١١؟4)

 « ةنيزلا» ىف قاسنلاو « 5841 مقرب دواد وبأو ١59١ مقرب داهجلا ىف فلؤملا هجرخأ (١؟5)

 « روثأمو «راقفلا وذو فتحلا) : فايسأ ةعست ِكُلْيَع هل ناكو ضبقملا : متاقلاب دارملاو . ىمرادلاو

 . (بييضقلاو ٠ ىعلقلاو « بوسرو « موزخمو « راتبلاو ء« بضعلاو

 .. ثنؤيو ركذي برحلا سبالم نم وهو اقلح اقلح عنصي درزلا ىمسيو ديدح نم ةبج : عرّذلا (115)

 « حاشولا تاذو « ىشاوحلا تاذو ةضفو « لوضفلا تاذو « ةيدفلا (: عردأ ةعبس ِهُْوَع هل ناكو

 (ءارتبلاو « قنرخلاو

 اك



 : لاق « ةرخصلا ىلع ىوتسا ىتح ِهُييَع ىبنلا دعصو « هتحت ةحلط دعقأف

 : لوقي ُهّيَيَع ىبنلا تعمس

 0757(ةحلط َبَجْؤأ

 . ةنجلا هب هل تبجو العف لعف.ىأ : ةحلط بجوأ

 1 »و 0

 «امهنيب ٌَرَهاظ دق ناعرد دحأ ّموي هيلع ناك» [ ” ]

 نم هناكو رخالا قوف 1 سبلو « عمج ره .م هنأكو "'9ىرخألا قوف امهادحإ سبلو . عمج ىأ : امبنيب رهاظ
 1 . دعاستلاو « نواعتلاو رهاظتلا

 . ""2(رفغم هيلعو حتفلا ماع ةكم لخد» [ * ]

 . هوحنو داتعلا نم هسأر ىلع عرادلا هسبلي ام وه : ةياهلا ىف لاق

 ةنجلاب نيرشبملا دحأ ةحلطو . ©0789 مقرب بقانملا فو 1797 مقرب داهجلا ف فلؤملا هجرخأ )١77(
 . ىروشلا باحصأ ةتسلاو

 نأب امبنيب ةراهظلا عقوأ : هانعم ليقو « ةناطبلا فالخ ةزاهظلاو « اهل ةراهظلاك تراص ىتح (1١؟4)
 , امهنيب هيَع لوسرلا رهاظ امنإو « كلذ قوف ىرخألا عردلا سبل مث ةراهظ اهقوف سبلو « اعرد سبل
 لكوتلا ىفاني ال قوتلاو مزحلا نأ ىلإ ةراشإو « ودعلا نم رذحلاب ذخألا ةمألل اميلعتو برحلا ناشب اماهتها
 . ملستلاو

 . حالسلا باب داهجلا ىف هجام نبا هجرخأو 55ه مقرب دواد وبأ هج رخأ ثيدحلاو

 دواد وبأو « كسانملا ف ملسمو « ىزاغملاو « داهجلاو « سابللاو , جحلا ىف ىراخبلا هجرخأ )١159(

 سأرلا ىلع عردلا نم اجراخ .عردلا ةلمج نم اجوسنم نوكي ام ءافلا حتفو مملا رسكب : رفْعملاو

 . ةضيبلا ىلع قلطيو « سونربلا بق ةئيهك

 اال



 هلع هللا لوسر ةمامع ىف ءاج ام باب

 : لاق رمع نبا نع
 , 2529(هيفتك نيب هتمامع لدم متعا اذإ هلع ىبنلا ناكر

 . لبسأ ىأ : لدس

 . «ءامسد ةباصع هيلعو سانلا بطخ ِلَِع ىبنلا نأ سابع نبا نعو»

 0 ("10ءادوس ىأ : ءامسد

 . هلكيَع ىبنلا رازإ ةفص ىف ءاج ام باب للأإس م. .
 هئاكتاو « هتاكتو ؛ هتسلجو هتيشمو

 077يادّبَلُم ءاسك اهنع هللا ىضر ةشئاع انيلإ تجرخأ» [ ] ١

 . دبللا هبشي راص ىتح قفصو . هطسو نخُ ىذلا وه : ليقو

 ةمامعلا سبل ىأ : متعا ىنعم و . هب درفت امث وهو 75 مقرب سابللا ىف فلؤملا هجرخأ .
)١+( 

 لدس : دارملاو . ةحيحصلا ىف ىنابلألا هجرخ دقو . اهب ىوقتي دهاوشو قرط هلو . «بيرغ نسحو»

 لمتحم َلُك . هفلخ ائيش اهنم لسريو اهررعي ىلعألا وأ . ةبذع نوكي ىتح لفسألا فرطلا .
 ريغ ءادوس ةمامعب ةكم لخد هنأ» ملسم ةياور ليلدب ؛ امئاد لدسي نكي ملو : قارعلا نيزلا لاق

 ام نطوم لك ىف سبلف هسأر ىلع رفغملاو « لاتقلا ةبهأ ىلع ناك هنأل ء هيفنب مبقلا نبا حرصو «لدسم
 « . هيساني

 . داوسلا ىلإ ةريغ ةمسدلاو . امهنيب ىفانت الو ةمامع لدب ةباصع هخسن ىف )١15١(

 نباو دواد وبأو ٠ مقر ثيدح سابللا ىف ملسم هجرخأو . هيبأ نع ةدرب ىنأ نع ثيدحلا (١1١؟)

 . خيشلا وبأو دعس نباو ءدمأو « سمخلاو سابللا ف ىراخبلاو هجام

 . هلك ندبلا رتسي ام دارملا نأ لمتحيو ءادرلا : ءاسكلاب دارملاو
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 ىف كَ امأ : لاق ""7. ءاَحّْنَم ةَدْرُب ىه امنإ هللا لوسر اي. تلقف» [ ؟ ]
 . «هيقاس فصن ىلإ هرازإ اذإف ترظنف ؟ ةؤوّسأ

 . ضيبو دوس طوطخ اهيف ىتلا ىه ةلمهملا ءاحلاب ءاَحْلَم ةذرب

 ٌمضوم اذه » : لاقف هقاس وأ قاس ةلضعب هُّيَع هللا لوسر ذخأ [* ]

 . 9"2,نيبعكلا ىف ٍرازإلل ّقح الف تيبأ نإف , لَمسأف تيبأ نإف « رازإلا
 . ةزنتكملا ةبلصلا ةمحللا ىه : ٌىِقاس ةلّضعب

 لع هللا لوسر ةيشم ىف ءاج ام باب

 , 2"*(ارفكت كن ىنم اذإ هيَ ىبنلا ناك» ع١ ]

 . زومهم ريغ ىور اذكه ماّدق ىلإ ليامت ى ةيابنلا ىف لاق : ًاوفكت افكت

 1 . زمهلا لصألاو

 ةياور ثيدحللو . نيقيرط نم دمحأ هاور دقو حيحص ثيدحلاو . ملم نب ثعشألا نع ثيدحلا (187)

 فلؤملا هجرخأ هقيرط نمو « ىسلايطلا نع
 مقرب « سابللا» ىف فل فلؤملا هج رخأ . حيحص ثيدح وهو ناملا نب ةفيذح نع ثيدحلا اذه (١؟:5)

 رازإلاب نيبعكلا رتسست ال : هارملاو . ةنيزلا ىف قاسنلاو ,« 8/7 مقرب هجام نباو «

 نم لفسأ ةهارك الب زئاجلاو , قاسلا فصن بحتسملا نأ لصاحلاو : ةيببلا دئاوفلا ىف لاقو

 نأل ءاليخ ناك نإ مرحم نيبعكلا نم لفسأ امو . ىلوأ هكرت ىذلا هباشتملا نم نيبعكلا ىلإو . كلذ
 هبوث رج نم ىلإ هللا رظني ال» اعوفرم ىراخبلا ف رمع نبا ثيدحل عضاوتلا الإ هب قيلي ال دبعلا
 . « ءاليخ

 بلاغ هنأل ركذلاب رازإلا صخ انإو , تاسوبللا رئاسو ليوارسلاو صيمقلا : رازإلاب دوصقملاو
 . مهسبالم

 . امهوحنو ةبذعلاو صيمقلا ماكأ ليوطت بونلا رج نع ىهنلا ف لخديو

 ىلإ ليملا ٌؤوفكتلاو .. هنع هللا ىضر ىلع نع معطم نب ريبج نب عفان نع فنصملا هاور ثيدحلاو )١178(
 . اهيرج ىف ةنيفسلاك مادق ىلإ ىأ ىشملا ننس
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 مّدقَتك « لْعفت» جيحصلا نم (لّكفت» ردصم نأل ؛ ًازومهم هيوري مهضعبو

 . حيحص فرح ةزمه او اًرفَكَت افكتو امد 3

 ىمَسَتو « ايفَحَت ىَفَحَت : وحن هنم عراضملا نيع ترسكنا لتعا اذإ.ام

 ينك افكت تراصو ؛ للاب تقحملا ةرمكا تفيح اذإف : يك

 كليَع هللا لوسر ةسنج ىف ءاج ام

 : ةمرُخُم تنب ةلّيق نع

 . 057( ءاصْفرُفلا دعاق وهو دجسملا ىف منيع هللا لوسر تأر اهنأ» [ ١1

 ىبتحملا ةسلج ىه : ةياهنلا ىف لاق . دملاو ءافلاو فاقلا مضب ءاصفرقلا
 . هيديب

 : ىردُخلا ديعس ىلأ نعو

 , 279 هيديب ىبتحا دجسملا ف سلج اذإ) [ ؟ ]

 امهعمجي بوثب هنطب ىلإ هيلجر ناسنإلا مضي نأ ءابتحالا : ةياهنلا ىف لاق
 . اهيلع دشيو « هرهظ عم « هب

 . بوثلا ضوع نيديلاب ءابتحالا نوكي دقو

 ةدودمم مضلابو روصقم ءافلاو فاقلا ثلثم : ءاصفزقلاو . سولجلا ةئيه مبجلا رسكب ةسّلجلا (17)
 هيتيلأ ىلع سلجي نأب اصوصخم ادوعق دعاق وهو ىأ . سوماقلا ىف !ك . عابتإلا ىلع ءارلاو ءافلا مضبو

 . هيقاس ىلع هيدي عضيو هنطبب ذخف قصليو

 ىلأ ثيدح نم دهاش هلو "ملط ثيدح ىف ىذمرتلا رظناو . بدألا ىف دواد وبأ هجرخأ ثيدحلاو

 ال دنسب ( 547 ص ) خيشلا وبأ هجرحأ . ءاصفرقلا سلج سلج اذإ ناك » : ظفلب اعوفرم ىثراحلا همامأ
 . دهاوشلا ىف هب سأب

 هل نكل ادج فيعض هدانسإو ىنابلألا لوقيو . بدألا ىف دواد وبأو « ننسلا ىف ىقييبلا هجرخأ (177) .
 . ةحيحصلا ىف ثيدحلاو اهجرخ دقو , ملسم ىف اهضعب اليصأ الصأ هل نأ ىلع لدت ةريثك دهاوش

 . رادجلا ىلإ دانتسالا ماقم همايقل بارعألا ةسلج ءابتحالاو
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 هع هللا لوسر ةأكت ىف ءاج ام باب
 . 29(هراسي نع ةداسو ىلع ائكتم ُهللْتَع هللا لوسر تيأر»[١ ]

 ةدمما ىه : ةداسو ىلع

 . "9 ايكتم لكآ الف انأ امأ» ع ؟ ]

 ّأَطَو ىلع ادعاق ىوتسا نم لك  ةّيبرعلا ف  ءوكتملا : ةياهنلا ىف لاق

 . هيّقش دحأ ىلع ادمتعم هدوعق ىف لام نم الإ ءركتملا فرعت ال ةماعلاو

 « سيكلا هب دشي ام وهو « ةأكولا نم هلصأو .. واولا نم لدب هيف ءاتلاو
 . هتمت ىذلا أَطَولا ىلع دوعقلاب اهدشو هَنَدَعْفَم ْاكْوَأ هنأك هريغو

 راثكتسالا ديري نم لعف انكمتم دعقأ مل تلكأ اذإ ىنأ : ثيدحلا ىنعمو ا

 . "؟'لازفوتسم هل ىدوعق نوكيف ©'؟ دعب لكأ نكلو « هنم
 هنإف ؛ بطلا بهذم ىلع هلوأت نيقّشلا دحأ ىلإ ليملا ىلع ءاكتالا لمح نمو
 . هب ىذأت امرو «ًاينه هغينُي الو « الهس ماعطلا ىراجم ىف ردحني ال

 قأيسو م١ + مقرب سابللا ىف دواد وبأو بدألا ىف فلؤملا . ةرمس نب رباج نع ثيدحلا )١58(

 حتمي كلا عم هنكل بيرغ نسح ثيدح : هعماج ىف لاق مث نمو ةدايزلا هذه درغلا قحسأ نأ فصملا

 هب

 لوسر لاق : لاق ةفيحج ىنأ نع رمقألا نب ىلع نع كيرشان ديعس نب ةبيتق انثدح فنصملا لاق (159)

 : كلع هللا

 ٠ «نيريكفلا ةفئم انكم لكألاو , ىلاعت هلل ركشو عضاوت تقو لكألا تقو نأل كلذو» .

 )١140( اهنع لضفي الو ةجاحلا دسل ىفكي ام : ةغْلبلا .

 )١41( مايقلا ديري هنأك هتئيه ٍلع سلج : زفوتسا .

 ١م



 للم هللا لوسر ءاكتا ىف ءاج ام
 ١1 [ ».. "؟9عهب حشوت دق ّيرطق بوث هيلعو ًةماسأ ىلع أكوتي جرخف .

 هيفو ةرمح هيف ©'*”7دورُبلا نم برض وه : ةيابنلا ىف لاق : ىرطق بوث
 . ةنوشخلا ضعب هيف « مالعأ

 . نيرحبلا لبق نم لمحت دايج للح ىه : ليقو
 بسحأو ءرطق : اهل لاقي ةيرق نيرحبلا ضارعأ ىف « ىرهزألا لاقو

 . اوففخو ةبسنلل فاقلا اورسكف اهيلإ تبسن ةيرطقلا بايثلا

 . هب ىشغت ىأ : ةيابنلا ىف لاق : هب حشوت

 ةفصو هحازُمو هكحضو ُهُلِلَع همالك ىف ءاج ام باب

 . رعشلا ىف همالك

 ؟ مَع هللا لوسر مالك ناك فيك

 ': تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 ملكتي ناك هنكلو "اذه مُكِدْريمَك دّرْسَي هَ هللا ٌلوسو ناك امو [ ]١

 . "*©«هيلإ سلج نم هظفحي , ٍلْصَف نّيَب مالكب

 ىف ناك كلذ نأل هباحصأ نم دحأ ىلع ِهرَع لوسرلا ءاكتا : دارملاو . سابع نب لضفلا نع )١47(
 . هيف وت ىذلا هضرم

 . فافخلا ملسم نب ءاطع ريغ تاقث هلاجرو « فيعض هدانسإ : ىنابلألا لاق

 . ءاطغلاو ءاسكلا وهو درب عمج )١4(

 درس ىف باب ملعلا باتك ىف دواد وبأو ملسمو ىراخبلاو 5147 مقرب بقانملا ف فلؤملا هجرخخأ )١44(
 . هانعمب ثيدحلا

 هَّدَع ول ثدحي ناك و اضيأ ةشئاع نع نيحيحصلا ىفو . هتحاصف لاكو « هزايتماو « هروهظل ىأ(145)
 . هاصحال ٌداعلا

 اهل



 . لطابلاو قحلا نيب لصفي ٍرهاظ نيب ىأ : لصف مالكب

 قطنم ىل فص :/تلق  افاصو ناكو  ةلاه ىلأ نب دنه ىلاخ تلأس .
 : لاق هيلع هلل لوسر

 «نازحألا لصاوتُم ناك» ع ؟ ]

 . فرعي ال نم هدانسإ ىفو . تبثي مل ثيدحلا اذه : ميقلا نبا لاق

 ايندلا ىف نزحلا نع هللا هناض دقو . نازحألا لصاوتم نوكي فيكو
 « رخأت امو « هبنذ نم مدقت ام هل رفغو رافكلا ىلع نزحلا نع هاهو « اهبابسأو
 ؟ نزحلا هيتأي نيأ نمف

 مهلا نم ذاعتسا دقو « نسلا كوحض رشبلا ماد مالسلا هيلع ناك لب

 . نزحلاو

 توف ىلع ملألا دنه ثيدح ىف نزحلاب دارملا سيل : ةيميت نبا لاقو
 . هلاح نم نكي ملو « هنع ىبنم كلذ نإف . هوركم لوصح وأ . بولطم

 .. ه .1 . "؟"رومألا نم هلبقتسي امل ظقيتلاو ماتهالا هب دارملا امنإو

 « هقادشأب همتخعيو مالكلا حعتفي [*]

 حدتمت برعلاو . هيقدش بحرل كلذ نوكي امإو « مفلا بناج قادشألا
 . كلذب

 )١47( هبلق ىلع -....: ةبلغو م هتمظععو « هئايربكو ىلاعت هللا لالج :د مي. ىف هقارغتسال هنزح ناك وأ .

 مهيلع هتقفش ةدشو مهلامو « مهرمأ ةبقاع ةظحالمو « هتمأ رمأب هماتهال وأ . |

 ال رادلا هذه نأل ؛ رادلا هذه ىف دوهشلاو لاصولاو ءاقللا لك نم هتاف امل : مبكحلا ىذمرتلا لاقو
 قالتلا لاك ىلإ قايتشالا ةياغ ىلع ناكف  ةرخآلا رادلا كلذ لحم لب « كلذ عست .

 اهنا



 (نيهملا الو ىفاَجْلاب سيل» ع ؛ ]

 . عبطلاو قلخلا ظيلغلاب سيل ىأ

 . اهحتفو ميلا مضب ىوري : نيهملا الو
 . هّبحص نم نيبي ال ىأ . ناهأ نم لعافلا ىلع' مضلاف

 . ةراقحلاو ةناهملا نم لوعفملا ىلع حتفلاو

 «اًقاَوَذ ْمْذَي نكي ْمَل» ع ه ]

 . قوذلا نم لوعفم ىنعمب لاَعَف . بورشملاو لوكأملا وه

 ش «اهلك هفكب راشأ راشأ اذإ» ["]]
 ركذ ىف اهنم ناك امف ةفلتخم تناك هتراشإ نأ دارأ : ةيابنلا ىف لاق

 ريغ ىف اهنم ناك امو « اهدحو ةحّبسملاب ريشي ناك هنإف , دهشتلاو . ديحوتلاك
 . قرف نيتراشإلا نيب نوكيل ؛ اهلك هفكب ريشي ناك هنإف « كلذ

 . «اهبب َلَصّلا تَدَحَت اذإو» [«7<]

 . هدكؤت ةراشإب هئيدح لصو ىأ

 . «حاشأو ضرعأ بضع اذإو» [8]
 , ©": رمألا ىف داجلاو ,رتحلا حيشملا

 كللَع هللا لوسر كحض ىف ءاج ام باب
 : لاق هنع هللا ىضر ةرمس نب رباج نع

 )١1477( حاشأ لاقي . هجولاب ضارعالا ىنعمب ةحاشإلا نوكتو « هيف غلابو « ضارعإلا ىف ّدج : دارملاو :
 حفصاو مهنع فعاف# : ىلاعت هلوق باب نم نوكيف . ههجوب لدع اذإ # .
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 الإ كحضي ال ناكو .ةشومُح هيي لوسرلا قاس ىف نك []
 , 3 ؟*عامسبت

 , 01د ىأ : ةشومح

 : هتكيَع هللا لوسر لاق : لاق  هنع هللا ىضر  دوعسم نب هللا دبع نع

 لك !«هذجاون تدب ىتح كحض هم هللا لوسر تيأر دقلف» [ ] ١

 ؛ لوألا دارملاو « نانسألا ىصقألا وأ ايانثلا لبق ام ذجاونلا : ةيابنلا ىف لاق

 ىف ءاج دقو فيك . هسارضأ رخآ "ودبي ىتح كحضلا هب غلبي ناك ام هنأل

 !؟ مسبتلا هكحض ةفص
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 نأ ريغ نم هكحض ىف هلثم ةغلابم داري نأ هيف هجولاف رخاوألا اهب ديِرا نإو
 رخاب ذجاونلا راهتشال ؛؟ نيلوقلا سبقأ وهو كحضلا ىف هذجاون روهظ داري

 . نانسألا

 هلع "”لوسرلا حازُم ةفص باب

 : لاقف هلم هحزم نع فلسلا ضعب لكس : ىباطخلا لاق

 مكاحلا هجرخأو « بيرغ حيحص نسح ثيدح : لاقو "544 مقرب بقانلا ف فلؤملا هجرخأ )١44(

 ىبهذلا هدرو «دانسإلا حيحص و : لاقو هنتمو هدانسإب عينم نب دمحأ فلؤملا خيش قيرط نم ( 505/9 )

 مجعملا» ىف ىفاربظلاو « هللا دبع هنباو , دمحأ هجرخأ هقيرط نمو . ثيدحلا نيل ةاطرأ نب جاجح نأل

 , عةنسلا حرش» ىف «ىوغبلا» و «ريبكلا

 )١59( هب حدمتي امم نيقاسلا ةشومحو نيقاسلا قيقد ناك : لجرلا شمح : طيسولا مجعملا ىف ءاج دقو .

 )١5١( ىو ؛ةنجلا ةفصو ىف ىراخبلاو 7988 مقرب «منهج ةفص» . باتك ىف فلؤملا هجرخأ
 مقرب «ناميإلا» ىف ملسمو «ديحوتلاو ١85 « ةضضخا 3 هزل ىف هجام نباو 7

 كلذ سيلو ةفلابملل ىهو ةلعافملا باب ردصم هنأل روس نود © بسلا وه مزمضلاو الاتق لتاقك

 - .٠ هل ءاذيإ ريغ نم ريغلا عم طاسبنالا وهو : رجح نبا لاق . هلع هقتح ىف احيحص
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 «ةباعُدلاب سانلل طسبي ناكف « ةباهم هل تناك» [ ] ١

 : الجر حدمي اذه وحن ىف ىبارعألا نبا اندشنأو : لاق

 حافقو هجوب انقلا رودصو حبيبص هجوب ىدتلا ىقلتي

 حازملا قرط ريغ دجلا قرط ىلاعملا مت اذو اذيف

 : هل لاق هَلْيَع ىبنلا نأ كلام نب سنأ نع

 . 9*2,نينذألا اذاي» [؟ ]

 . هحزامي ىنعي : ةماسأ وبأ لاق

 عمسلا نأل ؛ ىعولاو عاتسالا نسح ىلع ضحلا هانعم ليق : ةيابنلا ىف لاق
 مل ىعولا نسحي ملو عاّتسالا لفغأف نينذأ هل ىلاعت هللا قلخ نمو « نذألا ةساحب
 ! رذعي

 ةأرملل لاق ام « هقالخأ فيطلو هُليَع هحزم ةلمج نم لوقلا اذه نإ ليقو

 . ضايب هنيع ىف ىذلا كاذ : اهجوز نع

 : لاق هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع

 : ىل ريغص خأل لوقي ىتح انطلاخُيل هع هللا لوسر ناك ْنِ
 ؟ «ِرْيَعْلا لعف ام ! ريمع ابأ اي» [ * ]

 « هتسناؤمو « بطاخلا سفن بيبطتك ةحلصمل رودنلا ليبس ىلع هّلَع هحازمك ناك ام حابملا حازملاو د

 ٠ . هتلجخ لاوزو هفوخخ عفرو « هفيلاتو

 ىبنلا نأ هعماج ىف فنصملا هجرخ ثيدح ىف هنع َىِهُن مومذم وهف هيلع ةموادملاو « هيف طارفإلا امأو

 . «هحزامت الو كاخأ رات الد : لاق هيَ

 «بدألاو ىف دواد وبأو « 98١ مقرب «بقانلا» فو 19497 مقرب «ربلا» ف فلؤملا هجرخأ )١69(
 ىف ظفاحلا مزج كلذل هلعلو حيحص هدنسو سنأ نع ىرخأ قيرط نم ىناربطلا هاورو . 0.017 مقرب

 . هلاق كَم ىبنلا نأب ةباصإلا
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 . حزام ناك هيَ ىبنلا نأ ثيدحلا اذه هقفو : ىسيع وبأ لاق
 . ريمع ابأ اي : هل لاقف « اريغص ًامالغ ىّنُك هنأ هيفو

 : ملم ىبنلا هل لاق امنإو « هب بعليل ريطلا ىبصلا ىطعي نأ سأب ال هنأ هيفو
 نزحف « تامف « هب بعلي رْيَُت هل ناك هنأل «ريغنلا لعف ام ! ريمع ابأ ايد
 : لاقف هَلْيَع ىبنلا هحزامف « هيلع مالغلا

 . (1؟ رْيُتلا لعف ام « رْيِمُع ابأ ايد

 . راقنملا رمحأ روفصعل | هبشي رئاط وهو . رَّغُ ريعصت 7 : ريغنلا

 : رعشلا ىف ِهللْيَع همالك ةفص ىف ءاج ام باب

 : لاق برزاع نب ءاربلا نع

 ام« هللاوال : لاقف !؟ ةرامُ ابأ اي هلع هللا لوسر نع متررقأ لجرهل لاق[ ١
 , لبّتلاب نزاوه مهتقلت « سانلا 9*0ناَعَرَس ىَلَو نكلو هلع هللا لوسر ىلو
 اهماجلب ذخ بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفُس وبأو « هتلغب ىلع هع هللا لوسرو
 : لوقي هلع هللا لوسرو

 ببلطملادع نباانأ بذكال ىلا انأ

 ىلإ نوعراسي نيذلا سانلا لئاوأ . نكست دقو ءاَرلار نيسلا حتفب : ناعّرس

 . ةعرسب هيلع نولبقيو ؟ىثلا

 . «داهجلا» ىف هجام

 ما/



 هتيرثل لع مكنرثعت موسبلا هلي نع رافكلا ىسب ب اوُلخ
 هسلياخ نع لياخلا اجدُيو هليقَم نع ماها ٌليِزُي ابرض

 لوقت هللا مرح ىفو هع هللا لوسر ىدي نيب ! ةحاور نب ا رمع هل لاقف
 : بيع لاقف !؟ رعشلا

 (لبّتلا حضن نم مهيف عرسأ ىهلف ! رمع اي هنع لو [ ” ]

 : ةيابنلا ىف لاق

 . عفرلا اهعضومو « رعشلا تازئاج نم : مكبِرضَت نم ءابلا نوكسب

 سأرلا ىهو ةماه عمج : ماها

 . ةلئاقلا عضوم نم راعتسم هعضوم نع ىأ : هليقُم نع
 . باشُنلا ىمر ىأ : لبثلا حضت

 ةذازتسا ةملك : هيه

 : تلاق ةشئاع نع ع 5 ]

 « امئاق هيلع موقي دجسملا ىف اربنم تباث نب ناسدل عضب هت هللا لوسر ناك

 : لوقيو كَ هللا لوسر نع حفاني : لاق وأ . م هللا لوسر نع رخافي
 هللا لوسر نع رخافي وأ حفاني ام سدقلا حورب ناسح ديؤي ىلاعت هللا نإد

164 3 
 . ليربج وه : سدقلا حورب . عفاديو حفاكي ىأ : حفاني

 ىبهذلاو مكاحلاو فلؤملا هححصو هريغو دمحأو . دواد وبأ كلذكو «بدألاو ىف فلؤملا هجرخأ )١154(

 اد



 . باب

 هزيخو لَم هلكأ ةفص ىف ءاج ام
 هرطعتو هبارشو هتهكافو همادإو

 قلم هلكأ ةفص ىف ءاج ام
 0 انالف هعباصأ قعلي ناك» ]١[

 . ماعطلا راثآ نم اهيلعام سحلي ىأ

 *7,ع وجلا نم عَقُم وهو لكأي هتيأرف» [ " ]
 . نكمتم ريغ ازفوتسم هيكرَو ىلع اسلاج ىأ : ةياهنلا ىف لاق

 هئنَع هللا لوسر زبخ ىف ءاج ام باب
 نودجي ال هلهأو وه ايواط ةعباتتملا ىلايللا تيبي ِهلْبَع هللا لوسر ناك» [ ]١
 . (ريعشلا زبخ مهزبخ رثكأ ناكو ءاشع

 . "*اعئاج نطبلا ىلاخ ىأ : ايواط

 هلاجرو . « ثالعلا هعباصأ قعلي» : لاق ثيدحلا اذه راشب نب دمحم ريغ ىورو : ىسيع وبأ لاق )١58(

 . ثيدحلا اذه بقع فلؤملا راشأ اذهبو . تاقتثلا ةياور هتفلاخم ذاش هنتم نكل نيخيشلا لاجر تاقث

 . فلؤملاو ىفاسنلاو 77171 مقرب دواد وبأو 7٠١44 مقر ملسم (155)

 « هجام نباو 775١ مقرب , دهزلا ىف فلؤملا هجرخأو سابع نبا نع حيحص نسح ثيدحلا (191)
 عة. دعس نباو
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 (ىَراَوْحلا ىنعي ّىَقلا لَم لوسرلا لكأ» ["<]

 . ( ىراوشلا ) . زبخا وه ّيِ
 35 0 , 7 74ةر دعب ةرم لخن ىذلا وهو : ىَراّوَحلا

 هل رب الو , ةّجّرُكس ىف الو , ناوخ ىلع ُهلييَع ىبنلا لكأ ام) [*]

 . (ققرم
 . رفّسلا هذه ىلع : ؛ لاق ؟ نولكأي اوناك مالعف : ةداتقل تلقف : لاق

 . لكألا دنع ماعطلا هيلع عضوي ام وه : ناوخ

 هيف لكؤي ريغص ءانإ ( ةددشملا ءارلاو فاكلاو نيسلا مضب ) : ةَجّرْكس

 . اهوحنو خاوكلا اهيف عضوي ام رثكأ « ةيسراف ىهو . "*”مذألا نم ءىشلا
 . ةقيقرلا ةعساولا ةفغرألا وه : ةياهنلا ىف لاق : ققرم هل زبخ الو ٠

 ١ . لاوطو ليوطك « قاقرو قيقر : لاقي
 « ريدتسم دلج ىف لمعي ام رثكأو « رفاسملا هذختي ماعط : ةرفّسلا لصأ

 . "9ةيوار ةدازملا تيم ا! هب ىمسو دلجلا ىلإ ماعطلا مسا لقنف

 ىف فلؤملا هجرخأ . «قيقدلا بابُث و وه طيسولا مجعملا ىف ءاج كو.ضييبألا قيقدلا هب دوصقملاو ( ١68
 . حيحص نسح ثيدح وهو : هل ليق هنأ دعس نب :لهس نع مزاح وبأ هاور دهزلا

 تالا وأ «هب مدتؤي ام وهو تاك عمج غاوكلاو . ُريخلا هب اَرْمَعْسُيام لكو مادإلا : مذألا (١ه9د
 ..ةيهشلا

 ءاج أم ءاملا اهيف ةدازملاو « ىقتسملا : ةيواّرلاو دازلا ءاعو : دَوْرِملاو« رفسلل. ذختي ماعط دازلا (6١د
 . طيسولا مجعملا ىف
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 ةَِع لوسرلا مادإ ةفص ىف ءاج ام باب هَللالَص 0 ظ

 57 لخلا ُمادإلا معنا[ |] ١

 ' : هثيدح ىف نمحرلا دبع نب هللا دبع لاق
 عانق

 . «لخلا مادإلا وأ مذألا معن» [ ' ]

 . ناك ءوش ىأ زبخلا عم لكؤي ام ةزمهلا رسكب : مادإلا معن
 ال ؛ رضاحلا لاحلا ىضتقم بسحب هيلع ءانث اذه : مقلا نبا لاق : لخلا

 ظفح بابسأ نم امودأم زبخلا لكأ نأ دوصقملاو . هريغ ىلع هل ليضفت

 . هدحو هيلع راصتقالا فالخن « ةحصلا

 : لوصألا رداون ىف ىذمرتلا مكحلا لاقو
 , ةوهشلا ةرارح عطقي دراب هنأ كلذو ؛ ايندلاو نيدلل عفانم لخلا ىف

 ؟ متئش ام بارشو ماعط ىف تسلا[ * ]

 !! "7”هنطب المي ام لقدلا نم دجب امو ُهُّْيَع مكيبن تيأر دقل
 . صاخ مسا هل سيل امو « هسبايو رفلا ةىدر وه : لقّدلا

 : لاق هيبأ نع رباج نب ممكح نع

 : فلؤملا لاقو . ٠١6١ مقرب «ةبرشألا» ىف ملسمو « 184١ مقرب ةمعطألا ىف فلؤملا هجرخأ (171)
 . ىمرادلا مامإلا امهدحأ امل نيخيش نع ملسمو وه هجرخأ دقو حيحص نسح ثيدح

0 9 
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 . برح نب كامس نع ثيدحلاو . ثيدحلا اذهب قلعتي ام ِههَع هشيع باب ىف قبس (177)
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 ؟ اذه ام تلقف . ّطَقُي ءاَبُذ هدنع تيرف هلع ىبلا ىلع تلخد [ ؛ ]

 : لاق

 9( انماعط هب رْثكن

 قراط .ىلأ نبا : لاقيو « قراط نب رباج وه اذه رباجو : ىسيع وبأ لاق
 نم لجر وه رباجو. . ""”ىسمحألا فوع قراط ىلأ ىلإ ةبسن ىناثلا اذهو

 . دحاولا ثيدحلا اذه الإ هل فرعن الو هلع هللا لوسر باحصأ

 ("9ةءابد : هتدحاو . عرقلا لاَعف نزوب : ءابّذلا

 اذه الإ هل فرعن الو و ضنصملا لوق ىف ةباصالا ىف رجح نب ظفاحلا لاق

 ىزاريشلاو « ةفرعملا ىف نكسلا نبا هجرخأ . ناث هل فرع.( دحاولا ثيدحلا

 نأ : هيبأ نع رباج نب ميكح نغ ادلاخ ىبأ نب ليعامإ قيرط نع باقلألا ىف

 : لاقق هيقدش َدَيْرَأ ىتح ُهُيَع ىبنلا حدم ايبرعأ

 . «ناطيشلا قشاقش نم مالكلا قيقشت نإف ؛ مالكلا ةلقب مكيلع»

 . ""9ةباصالا ىف هيلع ََ
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 ذخأ مث ٌيوشم ٍبْنَجِب ىتأف ةليل تاذ ِهُتَِع هللا لوسر عم تفيض [ © ]

 ثيدح دعب ةمعطألا ىف فلؤملا هيلإ راشأ دقو 7.4 مقرب ةمعطألا ىف هجام نبا هجرخأ (17)
 .(؟4١5ه هد 5٠١8٠١ ) يناربطلا 51 ص اضيأ خيشلا وبأ هجرخأو . حيحص هدانسإو . 86٠

 . هعيطقتي ىأ انماعط هب رثكنو

 . روهشم فورعم وهو نيرثكملا نم وهف هللا دبع نب رباج نيبو هنيب فلؤملا قرفو )١74(

 . عرقلاو نيطقيلا وهو )١156(

 ء سمح ألا قراط نب رباج نيب نابح نبا قرفو . )١١77( مقر تحت 455 ص ىناثلا ءرجلا((157١)

 نب رباج دروأ ثيح رمع ىلأ ىلع قراط نب رباج نوحتف نبا كردتسا اذكو « ّسمحألا فوع نب.رباجو

 . دحاو لجر وهف « مهو كلذ لكو : فوع
 . حيحص دنسب قاسنلا دنع هثيدحو « ةبحص هل : ىراخبلا ف ءاجو
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 . هنم اهب ىل زحف ٌزحي لعجف ةرفشلا
 تبرت هلام» : لاقف ةرفشلا ىقلأف « ةالصلاب هنذّؤُي لالب ءاجف : لاق

 . (ةأدي

 : هل لاقف « ىفَو دق هبراش ناكو : لاق

 . (كاوس ىلع هّصْق» وأ(؟ كاوس ىلع كل هصقأ»

 . هتفايض ىف هب تلزن اذإ لجرلا تفض : لاقي : تفض

 . هتلزنأ اذإ : هتفضأو

 . ةضيرعلا نيكسلا : ةرفّشلا
 , 2359لاط ىأ : ىَفَو

 : لاق ةريره ىلأ نع

 سبنف هبجعت تناكو « عارذلا هيلإ َعِفْرَف محلب ِهَْيَع ىبلا َىتأ» 1
 , "اهم

 . همف ىلع فرشأ ىأ (15)

 كارألا دوع نوعضي اوناك مهنأ . « كاوس ىلع ىنعمو» ؟ كل هصقأأ ىأ حلا. كل هصقأ : هلوقب دارملاو

 هيفو ةبعش نب ةريغملا براش ىأ هبراش ناكو . كاوسلا نع لضف ام صقي مث براشلا تحت هب كاتسي ىذلا

 : ةريغملا لاقو ظفلب دمحأل ةياور ىف حيحص اذهو ىفراش ناكو : ىنعملا اذإ بئاغلا ىلإ ملكتملا نم تافغتلا

 .ىبراش نم ع لوسرلا ذخأ : لاق ةريغملا نع ىرخأ قيرط ىف ىواحطلا ةياور هديؤيو « فو ىنراش ناكو
 . كاوس

 «لالب براش» دارملا نأ مهفي نأ ًاطخلا .نمو

 يه دادي تيرت هلاعو : ثيدحلا ىف هلوقو هلك هقلحت نيو هئاح نم هصق : براشلا ى ةنسلاو

 اهانعم ةقيقح ةّدصاق ريغ اهلامعتسا تداتعا برعلا نكلو « ترقتفا : اهلصأو : ءارلا رسكو ءاتلا حتفب

 : نوركذيف' لصألا
 دنع اهنولوقي ؛همأ ليوو - همأ هتلكثو « كل بأ الو « هل مأ الو , هعجشأ ام هللا هلتاقو « كادي تبرتو'
 . هب باجعالا وأ « هيلع ثحلا وأ , هماظعتسا وأ « هيلع مزعلا وأ « هنع رجزلا وأ , ءوشلا راكنإ

 . ملسمو ىراخبلاو 0 مقرب هجام نباو 21874 مقرب ةمعطألا ىف فلؤملا هجرخأ ( 83

 كلا



 . هيفب محللا ذخأ ىأ . ةلمهملا نيسلاب اهنم سبنف

 : تلاف اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 دجي ال ناك هنكلو هَ هللا لوسر ىلإ محلا ٌبحأ عارذلا تناك ام» [ 7 ]
 , 209, ابِغ الإ ّمحْللا

 . مايأ دعب ىأ . ""ااّبِغ الإ محللا دجيال

 : تلاق «ىناه مأ نع

 زبخ الإ , ال : تلقف 2؟ ءىش ِكدنعأ» : لاقف ِهّْيَع ىبنلا َّىَلَع لخد [ ]

 : لاقف . لخو سباي

 . 003 لع هيف مْذَأ نم تيب رفقأ ام . قاهر

 . مدألا هلهأ مدع الو , مدألا نم الخ ام ىأ

 . اهب ءام ال ىتلا ةيلاخلا ضرألا : رافقلاو

 : ِمكِلَع هللا لوسر لاق : لوقي كلام نب سنأ

 ©" (ماعطلا رئاس ىلع ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف» [ 4 ]

 محللا نم ذختملا ماعطلا دارأ امنإو «ديرثلا نيع» ْدِرُي مل : ةياهنلا ىف لاق

 « اخيبط دجت املق برعلاو . محل نم الإ نوكي ال ابلاغ ديرثلا نأل . عم ديرثلاو
 . محللا اميسالو

 . نيمحللا دحأ ديرثلا : لاقيو

 ١58 ( مقرب ةمعطألا ف فلؤملا هجرخأ ١479 . هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ : هلوقب هفعضو .

 )- )17٠ش « ةرملاو ء تقو نود انقو : اّبِغ

 ) )171مقرب ةمعطألا ف فلؤملا هجرخأ ١847 اذه نم بيرغ نسحو» : لاقو .. هب درفت امم وهو
 «هجولا .

 ملسمو « ةمعطألا فو ةشئاع لضف ىف ىراخبلاو ؛ 584١ مقرب ةشئاع لضف ىف فلؤملا هجرخأ (177)

 ' ٠" ةمعطألا ىف هجام نباو 7445 مقرب لئاضفلا ىف
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 ةلوهسو « ةذللاو ةوقلا نيب عاج أل طل راس لص دف لك وا

 سن قام ركأ قرا اجيت محلا ناك اذ وقل: ب ةياهتلا قف لاق
 . 2 "”هحللا

 نم لكأ هآر مث « , ِطِقَأ رول نم أضوت ُهُكَع هللا لوسر ىأر هنأ» []
 00 "'ءأضوتي مو ىلص مث ء ٍقاش فيك

 ")نم ةعطق ىه : طِقأ روث نم

 : اهل اولاقف , اهوتأ ٍرفعج نباو سابع نباو ىلع نب ّنسحلا نأ ىملس نع

 اي : تلاقف . هلكأ ٌنسَحُيو هلع هللا لوسر بجعي ناك امث اماعط انل ىعنصا
 . انل هيعنصا « ىبب : لاق « مويلا هيهتشت ال ىنب

 هيلع تبصو « ردق ىف هتلعج مث , هتنحطف ريعش نم تذخأف تماقف : لاق:

 : تلاقف مييلإ هتبرقف لباوتلاو َلُفلُفلا تقدو « تيز نم ائيش .

 «هّلكأ نّسَحُيو هلع هللا لوسر بجعي ناك ام اذه» [ ] ١١

 . ام تورو « ءاسنلا نم اهريغ لقعي مل ام ع ىبنلا نم تلقع اهنع هللا ىضر ةشئاع نا انبسحو (177)
 تناك : حابر نب ءاطع لوقيو . اهنع لوقنم ةّيعرشلا ماكحألا عبر نأ ىفككيو .. لاجرلا نم اهلثم وري م
 الو « هقفب ملعأ ادحأ تيأر ام : ةورع لاقو . ايأر سانلا نسحاو ء سانلا ملعأو « سانلا هقفأ ةشئاع

 . هشئاع نم رعشب الو « بطب

 طرش ىلع حيحص هدانسإو . 484 مقري هيف هجام نباو « 5 مقرب ةراهطلا ف فلؤملا هجرخأ (174)
 . ملسم

 ىف لاق ٠ ( سباب ففمم نيل فاقلا رسكو ةزمهلا حتفب ) طقألا نم ةعطق لكأ لجأ نم ىأ (170)
 ةاش فتك يَ هلكأب خسن رانلا تسم امم ءوضولا نأ ةريره بأ نييبف . رانلاب دمجي نبل وهو : سوماقلا
 ردصلا دعب هيلع عمجأ امم اذهو . ىخارتلل ةيضتقملا مث ةملك هيلع لدت !؟ ىلصو هنم ءوضول امو

 لوالا

 نا



 . لّباتو « "'""لبات اهدحاو : لباوتلاو

 ش . حاحصلا ىف هركذ

 : لاق رباج نع

ألا نم ةأرما ىلع لخدف . هعم انأو هَ هللا لوسر جرخ» [ ] 1١
 ؛ راصن

 ًاضوت مث , هنم لكأف , بطر نم عانقب هتتأو , اهبنم لكأف . ةاش هل تحبذف

 ىلص مث , لكأف ٍةاشلا ةلالُع نم ةلالعب هثئأف فرصنا مث ؛ ىلصو رهظلل

 . 29 (اضوتي منو . رصعلا

 . هيلع لكؤي ىذلا قبطلا وه : بَطُر نم عاقب

 نم ةىش دعب اكيش هب لَلَعَتُي ام ليقو . اهمحلا ةيقب ىه : ةاشلا ٍةلالُع نم
 . برشلا دعب برشلا : وهو ( نيعلا حتفب ) لعل

 : تلاق رذنملا مآ نع

 : تلاق « ةقلعم ٍِلاوَد انلو ٌىلَع هعمو ِهّقتَع هللا لوسر َّنَلَع لخد ع٠

 : ىلعل هع هللا لوسر لاقف , لكأي هعم ىلعو , لكأي هع هللا لوسر لعجف

 . اهحتف وأ ةدحوملا رسكو ةيقوفلا حتفب نومكلاو ةربزكلا نم بكرم (173)

 لاجر نم هنوك عم هوفعض دقف ناميلس نب ليضفلا ريغ تاىقث هلاجرو « فيعض هدانسإ : ىنابلألا لاق

 . نيخيشلا

 نم ليضفلا نأل , عفار ىنأ ىلوم دئاف ريغ حيحصلا هلاجرو « ىئاربطلا هاور : ىمشيملا لوق هيفاني الو

 ١ . حيحصلا لاجر

 . 4١ مقرب ةراهطلا ىف فلؤوملاو « ننسلا باحصأ هجرخأ (177)

 ال هنأ ىلع ليلد هيف لكأف هلوقو . ننسلا باحصأ نم هريغل هوّزعو حيحص هدانسإ : ىنابلألا لوقيو
 . ةمختلا نمأ نأ ىأ لوألا مضبنا الو لصف لطي مل نإو لكألا دعب لكألا ىف جرح

 لوألا وأ رانلا تسم ام نكي مل لوألا ءوضولا نأ ىلع ليلد هيف ًاضوتي ملو رصعلا ىلص مث : هلوقو

 . لئاسولا عمج ىف هلاق . زاوجلا نايبل ىناثلاو « بابحتسالا قيرطب
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 , "''29(ةقان هنإف ىلع اي همد الما فعلم ماو 6

 . لكأ بطرأ اذإف قّلَعُي رْسْبلا نم قذعلا ىهو هيِلاَد همج : يلاود

 لاك هيلإ عجري مل هب دهعلا بيرق وهو « ضرملا نم ْأَرَي ىذلا وه : هتان
 ش . هتوقو هتحص

 : تلاق اهنع هللا ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع

 ال : لوقأف (؟ ءادغ كدنعأ» : لوقيف ىنيتأي ُهَّلَْع ىبنلا ناك [ ] ١5
 هنإ « هللا لوسر اي : تلقف ؛ ؛ اموي ىفاتأف : تلاق , (مئاص ىنإ) : لوقيف

 تحبصأ ىنإ امأ) :'لاق . ّنيَح : تلق ؟ ىه امو : لاق « ةيده انل تيدهأ
 , ""”لكأ من : تلاق (امئاص

 . طقألاو رفا نم ذختملا ماعطلا وه : سيح

 . لْقُلا هبجعي ناك هيَ هللا لوسر نأ سنأ نع [/]
 ! "*”ماعطلا نم ىقب ام ىنعي : هللا دبع لاق

 : ناميإلا بعش ىف ىقييبلا لاق

 دهع بيرق ىلع ناك دقو . فقكا ىنم لعق مسا همو ( 54 ؛ةحيحصلا» عجارو ) ميقلا نبا ىرج

 . بَّطُرلا نم لكألا نع فكي نأ مَع ىبنلا هنم بلط اذه لجأ نمو « .ضرملاب

 ىف ظفاحلا لاق دقو «نسح ثيدح و : لاقو هنتمو انه هدانسإب 774 نئسلا ىف فلؤملا هجرخأ ١759(

 اذه ملسم هل جرخأ دقو اميسال .ثيدحلا نسح وهف «ءىطخي قودص» : ىبحي نب ةحلط نع بيزقتلا

 مايص نم للحتلا زاوج ىلع ليلد هيفو . ليلغلا ءاورإ ىف جرخم وهو ةميزخ نبا هححضو « هريغو ثيدحلا
 . لقنلا

 )١80( ريغصلا عماجلا / ماحلاو دمحأ هجرخأو .

 5ا/



 . ديرثلا وه لْفُكلا : لاق هنأ ةيزخ نبا نع ىنغلب

 . برشي ال امو « قيقدلا وه : هريغ لاقو

 ؟ ماعطلا نم غرفي ام دعب لوقي هَ ناك اذام

 : لاق ةمامأ ىبأ نع

 : لوقي هيدي نيب نم ةدئاملا تعفر اذإ ِهَلييَع هللا لوسر ناك

 ىّنغتسم الو « ع َّدَوُم ريغ , هيف ًاكرابم ابيط اريثك ادمح هلل ٌدمحلا»[1]
 , 29 7(انبر هنع امكلر

 . ةعاطلا كورتم ريغ ىأ : ةياهلا ىف لاق : عَّدَوُم ريغ
 . 7'27عادولا نم وه : ليقو

 هربخ أدتبم عفرلابو ءادنلا ىلع بصنلاب طبض امبر : انبر هنع ىَنْفَتْسُم الو
 . هلبق اه

 ' 2 6 مثْيَع لوسرلا ةهكاف ةفص تناك اذام

 ]١81( فلؤملا هححصو دمحأو ةمعطألا ىف هجام نباو « ىفاسنلاو « ىراخبلاو دواد وبأ هجرخأ .

 )١87( نأ م « عاطقنا ريغ نم مهاد هب لاغتشالا لب , دمحلا كلذ كرتن ال اننأ : دارماو نعمه 

 سبحانه  نيع ةفرط انع عطقنت ال .

 : ىراخبلا ةياور فو

 هدابع معطي ىذلا وه لب دحأ ىلإ جاتحم ريغ هانعمو : ىلاطخلا لاق . «عّدَوُم الو « ٌىِفْكَم ريغ
 . كلذ ريغ : ليقو . مبيفكيو
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 . 90*2بّطّرلاو ٍزبْرْخلا نيب عمم هَ هللا لوسر تيأر»[ ] ١

 (049ةيسرافلاب خيطبلا وه : ةيابنلا ىف لاق : ٍزبرخلا

 . "2**بطّرلاب خيطبلا لكأي ناك هَ ىبنلا نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو

 . اضيأ خيطبلا ىف ةغل ىهو ءاطلا ميدقتب خيبطلا : ةياور ىفو

 : تلاق ءارفع نب ْذّوَعُم تنب عْييَرلا نع

 . ٍبْغُز َءاَنِق نم ٍرْجَأ هيلعو بطر نم عانقب ءارفع نب ذاعم ىننعب [ ؟ ]
 نيرحبلا نم هيلع تَمِدَق دق ةيلج ةدنعو « هب هتيتأف « َءاَمقلا ٌبِحُي ناكو

 , 9*2 هيئاطعأف اهنم هدي ٌالمف

 ةيتحتلا ةانثملا ءايلا رسكو « ةدحوملا ءابلا حتفو ءارلا مضب : عّيبّرل
 . ةددشملا

 مد
 . ءارجأو ٍرْجَأو ءارج ةعمجو ءاثقلا راغص ىهو وُرَج عمج : رج

 . هيلع هُريثز ىذلا وه : بْغُر

  )845١حيحص هدانسإو « ريغصلا عماجلا» ىاسنلاو دمحأ هج رخأ .

 >١184( بطرلا اهدعي ةدورب هيف نإف ؛ رفصألا دارملاو .

 رحب اذه دربو « اذه دربب اذه رح رسكي  ريغصلا عماجلا ىف ام ىلع ةياور ىف 5  لوقيو (65١و
 . اذه

 . نكمأ اذإ هدضب دضلا سس ناك أ و ءامكحلاو ءاملعلا

 . ءاثقلاب قلعتملا مسقلا «ريغصلا عماجلا» ىناربطلا هجرخأ (187)

 . اهنيب للع هيف فيعض 'هدانسإ : ةفيعضلا ىف ىنابلألا لاقو

 . هيف لكي ىذلا قبطلا : عانقلا

 . علطي ام لوأ شيرلا راغص وهو بغزلاب ءاثقلا ربو هبشو . ورَج هدرفم ءىش لك نم ”ريغصلا (1817)
 . هع هتعورمو همركو هئاخاس مظع بناج ىلإ . هب نيزتي امب قحأ ىثنألاف ةبسانم ةياعر هيفو
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 هلع هللا لوسر برش ةفص

 اذإ اثالث ءانإلا ف سفنتي ناك ُهَّْيَع ىبنلا نأ كلام نب سنأ نع [ ] ١

 «ىورأو "**أرمأ وه» : لوقيو "برش
 . ابيط اهنع ردحناو « ةدعملا ىلع لقثي مل اذإ ماعطلا ىفأرمو. ىنأنه : لاقي

 لَم هللا لوسر رطعت ىف ءاج ام باب

 : لاق هيبأ نع كلام نب سنأ نب ىسوم نع

 0*:)(اهنم بيطتي ةّكس هلع هللا لوسرل ناك» [ ] ١

 . ""”لمعتسيو بيطلا نم هريغ ىلإ فاضي فورعم بيط ىهب : كس

 ىِطغَأ اذإ» : هم هللا لوسر لاق : لاق ىدبنلا نافع ىنأ نع نانح نع
 . (ةنجلا نم جرخ هنإف « هّدرَي الف َناحيرلا مدَحأ

 . ثيدحلا اذه ريغ نانحل فرعن ال ىسيع وبأ لاق

 ىدسألا نانح : ليدعتلاو حرجلا باتك ىف متاح ىبأ نب نمحرلا دبع : لاقو

 : . «ءانإلا ف سفنتي نأ ىبنو 2ع ىبنلا نأ ةداتق ىلأ نع نيحيحصلا قفا(امذح)

 وه هنع ىبنملاو ؛ دوعي مث سفنتيف هيف نع ءانالا دعبي ةرم لك ىفو « تارم ثالث برشي ناك هنأ ىنعملاف

 . ةنابإ الب ءانالا ف سفنتلا

 )١189( مقرب ةيرشألا ىف فلؤملا هجرخأ دقو . غوسأ ىأ : ارمأ ىنعمو  1١84مقرب ملسمو 54 ”7

 ىفدأ اذإو سافنأ ةثالث ىف برشي ناك هع هنأ نسح دنسب درو دقو . ىفاسنلاو 7717 مقرب دواد وبأو
 ادحاو اسفن بعلا نع ىبن هلم هنأ درو « اثالث كلذ لعفي هللا دمح هرخأ اذإو « هللا ىمس هيف ىلإ ءانإلا

 السرم باهش نبا نع ىقييبلا هاور . ناطيشلا برش كلذ لاقو . '

 . خيشلا وبأو ء دعس نبا هجرخأو . ىنابلألا لاق ؟ ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإ (1943

 . بيط هيف ءاعو ةكسلاب دارملا نوكي نأ لمتحيو )١41(

١٠, 



« 

 هيلع هرقأ . دودسم دلاو مع ٠ قيقرلا بحاص وهو كيرش نب دسأ ىنب نم

 . ىلوألا نونلا فيفختو .ةلمهملا ءاحلا حتفب نانحو

 تا ١ ظ

 هَع لوسرلا مالك ىف ءاج ام باب
 055 2 5 ١

 ن4 47

 هقاسو « ىعفارلا مامإلاو « ضايع ىضاقلا مهنم ةمئأ فينصتلاب هحرش درفأ

 نيوزق خيرات ىف هتُمْرَب

 رجح نب ظفاحلا لاق

 هاور هنإف ىنارحلا دواد نب دمحأ الإ . هوفقو سنوي نب ىسيع نع ةاورلا رثكأ
 . هلْيَع ىبنلا نع ةشئاع نع هلوأ ىف لاقف « هنع

 . اعوفرم ىرخأ هجوأ نم هريغو قاستلا هجرخأو

 ىبأك كل تنكو» : هرخآآ ىف هلوق نأ هعفر ىوقيو : رجح نب ظفاحلا لاق
 لناس 00 3 ا 8 8 م 0 8 8

 عمس هيَ ىبنلا نوكي نأ ىضتقي كلذو هعفر ىلع قفتم «عرز مأل عرز
 . ةيثيحلا هذه نم اعوفرم هلك نوكيف ؛ اهرقاف ؛ اهفرعو « ةصقلا

 .. ىعفارلا حرش قوسأ نأ انه تيأر دقو

 رمقلا لظو « هثيدحو ليللا : اكرحم رمسلا : سوماقلا ىف لاق (19١؟)

 قاثلا مقتسي امإو « « لوألا انه دارملا نأ رهاظلاو ه.١ ىناثلا انه دارملاو : رجح نبا لاق ه.١ : رهدلاو
 . ليللاب ةثدحت ىأ « هع هللا لوسر رمس ىف ءاج ام باب » ةمجرتلا تتاك ول



 عرز مأ ثيدحل عرضلا ةّرُ
 محرلا نمحرلا هللا مسب

 « عرزلاو عررضلاب عادبإلا دعب عتمملا عرفلاو لصألا عدبم هلل هلل دمحلا

 : دعبو « عرشلا عفنأو ٠ عرزلا عسوأب صوصختا دمحم هلوسر ىلع ةالصلاو
 :فقيو اهعجاري نم اهب عفني نأ هللا لأسأ « عرز مأ ثيدحل عرتضلا ره هذهف

 نيتسو ثالث ةنس هللا همحر ىدلاو مامالا ىلع ثأرق . اهعلاطيو اهيلع

 ةئامسمخو

 انأ ىعازخملا دمحأ نب ىلع انأ ىدايزلا دمحم نب دمحأ انأ لازغلا نسحلا كربخأ

 نب ىسيع انأ رجح نب ىلع انث ىذمرتلا وه ىسيع نب دمحم انث بيلك نب مثيهلا
 ةشئاع نع ةورع نع ةورع نب هللا دبع هيخأ نع ةورع نب ماشه نع سنوي
 : تلاق اهنع هللا ىضر

 رابخأ نم َنمثكي ال نأ نقاعتو َنُدهاعُت ةأرما ةرشع ىدحإ تسلج

 : اعيش ٌنهجاوزأ
 ىَئْريف لهَس ال ِرَْو ٍلَبَج سأر ىلع ْثَغ لمجبم محل ىجوز : ىلوألا تلاق

 0” يل

 | . لقتني وأ ىقتنيف ٌنيمس الو
 ُةزكذأ نإ هّرَذَأ ال نأ فاخأ ىفإ . هربت تب ال ىجوز : ةيناثلا تلاقو

 . هّرَحْبو ُهَرَجُع ركذأ
 . ْنَلَعَأ تكسأ نإو قُل قطنأ نإ . ُقّنْشَعلا يجوز : ةئلاثلا تلاق

 . ةماس الو ةفاخم الو . ٌّرَق الو ٌرَح ال ةماهت ٍلْيَلَك ىجوز : ةعبارلا تلاق

 امع لأْسَي الو َديسأ جرخ نإو َدِهَف لخد نإ ىجوز : ةسماخلا تلاق
 . دهع

 فتلا عجطضا نإو ُفنشا برش نإو ْفَل َلَكأ نإ ىجوز : ةسداسلا تلاق
 ْ . ْتَبلا ملعيل فكلا جِلوُي الو



 وأ خش ءاد هل ءاد لك اف ايل وأ نابع ىجوز,: ةعباسلا تلا

 ِبنْرَر ٌحير ٌحيرلاو بنرأ نم : كرما يجوز : ةنماثلا تلق

 ُبيرق ٍداَمْرْلا ُميظع ٍداجّنلا ليوط « ٍدامعلا ٌعيفر ىجوز : ةعساتلا تلاق
 . دانلا نم ٍتيبلا

 لبإ هل كلذ نم ٌريخ ٌكِلاَم ؟ ٌكِلاَم امو ُكِلاَم ىجوز : ةرشاعلا تلاق
 . ُكِلاَوَه نهنأ ٌنقيأ رقزجلا ٌتوص نعمس اذإ حِراَّسَملا ٌثاليلق كِراّبَملا تاريثك

 ىلُح نم َسانأ ؟ عرز وبأ امف ٠ دز وبأ ىجوز : ةرْشَع ةيداحلا تلاق

 ىف ىندجو . ىسفن ىلإ ْتَحجْبَ حجو , ٌئَدضَع وحش نم المو ٠ ذأ
 الف ُلوقأ هدنعف . ٌقُمَو سئادو طيلأو ليهص لهأ ىف ىنلعجف نشب ةرشب ةَميت مَع لْهَ
 ؟ عرز ىلأ ٌّمأ امو . عرز ىلأ مأ . ٌحَمقتأف برشأو ٌحبصتأف دكرأو حقا

 هعجضم ؟ عرز ىلأ نبا امف د ىلأ نبا ٠ حاّسف اهتيَبو ٌحاَدَر اهُموكُع
 ؟ عرز ىلأ تنب امف عرز ىلإ تنب . ةرفَجلا ٌعارذ هُعيشتو بطش لَسَمَك

 امو عرز ىلأ ةيراج ٠ اهتراج ,ظيغو اهئاسك ءلمو اهمأ عوطو « اهبأ عوط
 انتيب المت الو « ًاثيقثت انتر ُتَقنُت الو « ًائيثيت انثيدح ثبت مك ال ؟ عرز ىلأ ةيراج

 نادّلَو اهعم ةأرما ىقلف « ضَخْمُت ُباَطْوَألاو عرز وبأ جرخ : تلاق . ًاشييشْعَت

 هّدعب ٌتحكنف اهحكنو ىنقلطف نّيئَئاَمَرِب اهرصحت تحت نم نابعلي نيدهفلاك اهل

 لك نم ىئاطعأو ان ًامع لع حارأو اًيطحت ذخأو اًيرش بكر « اًيِرس الجر
 ام هيناطعأ ءىش لك تعمج ولف كلهأ ىريمو غرز مأ ىلك : لاقو اًجْوز ةحئار
 هلع هللا لوسر ىل لاقف : ةشئاع تلاق عرز ىلأ ةينارغصأ غلب

 *,عزز ٌّمأل عرز ىنأك كَل ُتنك»

 باتك ىف ملسمو . 7598 6 761/8 لهألا عم ةرشاعملا نسح باب . حاكنلا باتك ىف ىراخبلا هاور *

 مأ ثيدح باب . لئامشلا ىف ىذمرتلاو . 45 ثيدح . عرز مأ ثيدح ركذ باب . ةباحصلا لئاضف

 . 748/؟ عماوجلا عمج رظناو . ١4٠ ثيدح . ريغصلا عماجلا حيحص رظناو . عرز
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 دعس ظفاحلا كربخأ ديبع ىبأل ثيدحلا بيرغ ىف هللا ةمحر هيلع تأرقو
 ىلع نع حلد نع نابيش نب ىلع وبأ انأ جارسلا دمحم وبأ انأ ىبرغملا دمحم نب ريخلا

 ةورع نب ماشه نع رشعم ىبأ نع نع جاجح انثدح ديبع ىنأ نع زيزعلا دبع نبا

 ىلوألا ةياورلا ىف م ةوسنلا مالكو ةشئاع نع ةورع نع ةنيدملا لهأ نم هريغو
 ىراخبلا هجرخأو قافتالاب . حيحص ثيدحلاو ةريسي ظافلأ ىف الإ نافلتخي ال

 ملسمو رجح نب ىلعو ىقشمدلا نمحرلا دبع نب ناميلس نع حاكنلا باتك ىف
 نب ديعس هاورو سنوي نب ىسيع نع مهتئالث بابح نب دمحأو رجح نب ىلع نع
 نيبو ماشه نيب لخدأو ماشه نع زيزعلا دبع نب ديوسو ماسحلا ىنأ نب ةملس
 نع ماشه نع هوور نورخاو سنوي نب ىسيع هلخدأ ام هللا دبع هاخأ ةورع هيبأ
 ةيواعم وبأ مهنم ديبع ىلأ ةياور ىف انركذ م مهيب هللا دبع لاخدإ ريغ نم هيبأ

 ىدرواردلا ريزعلا دبعو دانزلا ىنأ نب نمحرلا دبعو دلاخ نب ةبقعو سيوأ وبأو
 نم مهنمف نتملا ف عقو دانسإلا ف فالتخالا عقو مو . حصأ امهنيب هلاخدإو

 . عيحجلا عفر نم مهنمو الوأ ةقوسملا ةياورلا ىف هضعب فقو

 نب ماشه نع ماسحلا ىنأ نب ةملس نب ديعس نع ليعامسإ نب ىسوم نعف
 كل تنكو : كل هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نع هيبأ نع هيخأ نع ةورع

 ًالوأ ىكحو « اهبحاوصو عرز مأ ثيدح ثدحي ًاشنأ مث «عرز مأل عرز ىنأك
 لاق . هر تأ ل ىجوز تلا ىناو « ثخ لمج م ىجوز تلق ىلا لو

 ةوسنو ُماَوَذ ةوسن 39 ةياورلا هذه ريغ ىفو . نوكشي سمخ ءالؤه :
 اسمخ ماوذلاو اتس حداوملا تناكو ةكمب نهجاوزأل 9

 نع كاحضلا نب دمحم ىنثدح :لاق ةفلتخم تاياورب راكب نب ريبزلا نعو

 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ىدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع نع ىحارجلا
 : تلاق ةشئاع

 تنكو ةشئاع اي لاقف « هئاسن ضعب ىدنعو هلع هللا لوسر ىلع لخد

 عرز مأو عرز ىلأ ثيدح امو هللا لوسر اي 10 مأل عرز ىبأك كل
 لهآ نوطب نم نطب امهب ناك نها ىرق نم ةيرف نإ : ُهُْيَع هللا لوسر : لاق



 نهسلاجم نم سلجم ىلإ نجرخ نبنأو ةأرما ةرشع ىدحإ نبنم ناكو نمل
 لوألل لقت بذك الو مي اب اوعي ركدنلف نيلاعت ضعبل نهضعب : لاقف

 رق الو رح الو ةمامغ ثيغ ثيغلاو « ةماهت ليل ليللا : تلاقف ىملكت

 كلم كملاو ورمع دبع تنب ليقو ورمع تنب ةرمع ىهو : ةيناثا تلاقو
 . بئْرَز .خحير حيرلاو بئرأ

 ةريثك لبإ هل كلام امو كلام : بعك تنب ىّبُح ىهو : ةثلاثلا تلاقو

 . كرابملا ةليلق حراسملا

 لبج ىلع ثَغ لمج محل ىجؤز : ةموزه تنب ددهم ىهو : ةعبارلا تلاقو
 . ثعو

 . دامعلا ْعيِفَر ىجوز : ةشبك ىهو : ةسماخلا تلاقو

 . ءاد هل ءاد لك ىجوز دنه ىهو : ةسداسلا تلاقو

 . ٌديمأ جرخ اذإ ىجوز ةمَقْلَع تنب ىَّبُح ىهو : ةعباسلا تلاقو

 . فتلا لكأ اذإ ىجوز

 . هرّبخ ُثبَأ الو هركذأ ال ىجوز : ةعساتلا تلاقو

 قّلَع تكس نإ قّئْسَعلا تحكن : مقرألا تنب ةشبك ىهو : ةرشاعلا تلاقو
 . قلط ٌتملكت نإو

 رق 5 ع ِ 5
 ليمج تنب : ليقو « لجيكا : ليقو ؛ لميكأ تنب ىهو : عدز أ تاكو

 عفر ةياورلا هذه ىفو . تركذ ام رخآ ىلإ عرز وبأ امو عرز وبأ : ةدعاس
 . ًاضيأ ُيَع ىبنلا ىلإ عيمجل

 نع ىكح دقو . ةعساتلاو ىلوألا ىوس نبتيمستو نميا ىرق ىلإ نهتبسنو
 نأ هبشيو ةياورلا هذه ىف ام وحن ىلع نهؤامسأ ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب ىلأ

 تنب ةدزمع ةيناثلا مسا نأ هنع ةياكحلا نم ةخسن ىف نكل اهنم اهذخأ دق نوكي

 عرز مأ مسا لاقف دازو ةموزه ىبأ تنب هذهف ةعبارلا مسا ىفو . ورمع دبع
 . ةكتاع



 محل ىجوز تلاق ىتلا كلت نيب توافت نيتياورلا ف نيبيترت ىفو الوأ ةروكذملا
 ىجوز تلاق ىتلاو ةريخألا ةياورلا ىف ةعبارلاو ةياورلا كلت ىف ىلوألا ىه ثغ

 حصي الف ةريخألا ةياورلا ىف ةعساتلاو ةياورلا كلت ىف ةيناثلا ىه هربخ ثبأال

 نأ ىغبني لب « ةريخألا ةياورلا ىف روكذملا نم بيترتلا كلذ ىلع نهئامسأ ذخأ

 قبطيف نيبيترتلا ىف رظني وأ ءاذك ةدحاوو , اذك نبنم ةدحاو مسا : لاقي

 . هبجومب ىضقيو رخآلا ىلع امهدحا

 ثغت لمج اي ٌتثغ : لوقت . لوزهم ىأ : «ثغ لمج محل اهوقو

 9*2 اضيأ محللا ثغأو ةثوثغو ةئاثغ ثغت تشنغو

 . ةقشمو بعتب الإ هيلإ لصوي ال ىذلا : رعولاو

 وه انهه دوصقملا نأ ركذو . خملا وهو مظعلا نم ىَقُنلا جارختسا ءاقتنالاو
 ءىشلا تيقتنا لاقي . راتخيو هيف بغري هنأ ىنعملا نوكي نأ زوجي هنأو « محشلا

 لقنو لقتنا ليقو . مساقتلا ىنعمب ماستقالاك لقانتلا ىنعمب لاقتنالاو . هتريخت ىأ

 . مهتويب ىلإ هنولقانتيو هيف سانلا بغري نيمسب سيل ىأ دحاو

 . كشلا ىلع امبنيب عمجي دقو . ناتروهشم ناتياور : لقتنيو ىَقَتْنُيو

 محللاب هنَهّبْشو ةلقلا عم هِدْعُبو « ريخلا ةلقب اهجوز فصو : ةأرملا ضرغو
 « هيف مهدهزل ؛ مهتويب ىلإ سانلا هلقني ال ىذلا وأ « هيف ىقن ال ىذلا ثغلا

 . بعتب الإ هيلإ لصوي ال بعص لبج سأر ىلع وه كلذ عمو

 . لبجلا ةفص نم ىَقئْريَف لهس ال اهوقو
 . محللا ةفص .نم لفتني وأ ىقتنيف نيمس الو اهوقو

 . امي هسفنب هعفرتو هقلخ ءوس ىلإ هريخ دعبب تراشأ اهنأ ىباطخلا ركذو

 )١98( هلازه دحأ هيف بغري ال ىأ .
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 « لقتنيف نيمس الو اهلوقو . هلهأو هتريشع ىلع ربكتي هريخ ةلق عم هنأ تدارأو
 لدب ىوريو . هترشع ءوس كلذل لمتحت ةدئافو فرظ هبناج ىف سيل هنأ ىلإ

 . لوزهملا نسملا وهو رخق لمج محل ثغ لمج محل

 لمر : زوققلاو . « ثغو زوق سأر ىلع» ىوريو ىرابنألا نبا ركب وبأ لاق
 هناليسل هيف مدقلا تبثي ال ىذلا ثغولاو زاوقأ عمجلاو ةيبارلا هبشي عفترم

 . هتلوهسو

 لقوتيف دبلي كلذ عم ىوريو . ريغصلا بيثكلا زوقلا نأ حاحصلا ىف ركذو
 ىثملا ىف عارسإلا لقوتلاو لاهنم الو لئاسب وه سيل ىذلا كسمتسملا دبللاو

 . لبجلا ىف لعولا لقوت لاقي

 هعيشأ الو هرهظأ ال ىأ «هربخ ثبأ ال ىجوز» : ىرخألا لوقو
 دلجلا تحت ةعمتجملا قورعلاو باصعألا ىف دقعلا ىهو . ةرُجُع عمج : رجعلاو
 رجبأ لجر هنم لاقي ةرسلاو نطبلا ىف لصحي خافتنا ىهو ةرجب عمج رجبلاو
 رشنأ ال ىنأ اهضرغو . ةرسلا ىف رجبلاو « نطبلا ىف رَجعلا : ليقو ءارجب ةأرماو
 : نالوق هيف هرذآل اهوق ىف ""*ةيانكلا عجري مالإو . حضتفي ال ىك هربخ:

 ن5 0 َِ 0 03
 هبويع ةرثكل هّمِتأ ال نأ فاخأ ىلا « ىنعملاو ربخلا ىلإ عجرت اهنأ : امهدحأ

 ىلإ عجرت اهنأ : ىناثلاو ائيش هنم كرتأ ال : هانعم ليقو . لاقملا لاجم ةعسو
 ةقلُعلا نم اننيب امل هقرافأ ال نأ فاخأ ةقرافملاب اقيقح هنوك عم وه ىأ جوزلا
 . بابسألاو

 اهنأ تاياورلا ضعب ىف ىور ام هل دهشيو . تيكسلا نبا لاق لوآلابو
 . ةنطابلا هبويع رَجُْبلاو رَجُعلاب تدارأو .هردق غلبأ الو:هدعب تلاق

 . ىنازحأو ىمومم ديري «ىرجبو

 ؟ هرذأل : اهوق ىف ريمضلا عجري مالإ : ىأ )١94(



 تملا ليوطلا ليقو ليوطلا قنشعلا , ؛قتشقلا جوز : ةئلاثلا لوقو
 إو ؛ اقلط هيف ب تقطن نإ ريت الب اظنمو « عن ال ًلوط هل نأ درت

 . ىمايألاك الو جاوزألا تاوذك ال ةقلعم اهكرت تتكس

 ىلع هعم تيقب ىأ ددحملا قلذملاو قلذم نانس دح ىلع كلذك ىوريو

 . نانس

 امف اذه ىلعو ريرشلا مادقملا قنشعلا نأ هريغو سيوأ ىلأ نب , ليعامسإ نعو

 . هل نايب هذعب

 . ءىرجلا مادقملا رقصلا :لاق امنإ هنأ ركذو فيحصتلا

 نم دجن نع لزن ام : ٍةماهتهرخآ ىلإ هماهت ليلك ىجوز : ةعبارلا لوقو

 ةماسلاو دربلا ىنباصأ ىأ : :تررق لاقيو . دربلا ةّرَقلاو ٌرقلاو زاجحلا دالب

 ىذألا نم هولخ ىف هب هتهبش درب الو رحب ىذؤي ال قلط ةماهت ليلو لالملا

 . هوركملاو

 وذ ىأ لدع نالف:لاقي < رق الو رحوذ ال هانعم:ليق رق الويرخآلا اهوقو

 ىأ ةماس الو ةفاخم الو اهلوقو . رق الو اهيف رح ال ديرت نأ لمتحي ليقو . ةلادع

 ةماخو الو ةفاخم الو ىورو . همأسأ وأ ىنمأسي وأ . هببسب فاخأ قلخ هيف سيل

 الو هفلخ فاخي الو مهضعب دازو . ليقث ىأ مخو ماعط لاقي لقثلا ةماخولاو

 . همامأ

 مهمامأ الو مهفلخ نم نوفاخي ال ةماهت ىنكاس نأ هانعم : ىرابنألا نبا لاق
 . اهيف مهنتصحتو لابجلاب مهعانتمال

 ش هتفصو : ليقو دهفلاك ناك ىأ : دهَف لخد نا ىجوز» : ةسماخلا لوقو

 مونلاب هتفصو ليقو . نوكسلا ريثك سملا نيل دهفلا نأل ؛-بناجمعا نيلب

 اهيف دجو نإو ؛ تيبلا لاوحأ نع لفاغتي هنأ ىنعملاو كلذك دهفلاو « لفاغتلاو

 . مادقإلا ىف دسألا هبشأ : دسأتساو ديسأو . ىَضْعَأ هب موللا قحتسا اللخ
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 نم تيبلا ىف دهع امع لأسي ال ميرك وه ىأ ده امع لأسي الود اهوقو

 مركلاو ةوتفلا نم وهو . (دغل مويلا عفري الو» هدعب ىوريو . ماعطو داز
 . اضيأ

 بغي هنأ (دهف لخد نإ» : اهوقب تدارأ اهنأ سيوأ ىبأ نب ليعامسإ نعو

 . بثولا عيرس وهو دهفلا ةبثو

 . ًافيش ُتَحَدَمو ايش هنم تمذ ةأرملا هذهفراذه ىلعو : نوحراشلا لاق

 ."اهترشاعم ىفو اهيف هتبغر ةعرس وأ هتعماجم ةوق نع هب تنك لاقي نأ زوجيو
 مذ اذهو اولاق . قبس امم سكعلا ىلع «دهف جرخ نإو ٍدسأ لخد نإ» ىوريو
 زوجيو هقلخ : ءوسل ملكتي ال ىأ ( دهع امع لأسي الو» : ىور دقف اذه ىلعو

 ىلع «دهف جرخ نإ» و اهب هقلعتو اهل هبط ةدش ىلع «دسأ لخد نإ» لمحي نأ

 . ًامذ نوكي نأ نع جرخيف اهريغ نع هتلفغ

 ماعطلا فوفص طلخو ٌمض ىأ «فل لكأ نإ ىجوز» : ٍةسداسلا لوقو

 ىوريو . طلخ اذإ ىرخألاب ةبيتكلا فل لاقي لكألا نم ًاراثكإ ضعبب اهضعب
 ش . يفر ّلكأ نإد

 اضيأ فري فرو . لكأ : ىأ . فري فر لاقي : ىرابنألا نبا لاق
 ليقو . ةّسْخلاو هرشلاب فصو هيفو ىناثلا ىنعملا ىلع لمحلا ىلوألاو . صتما

 ('”رئلسُي ملو ىصقتسا ىأ «فتشا برش نإو» اهوقو . اريثك لكأ ىأ فر
 ٠ . بارشلا ةيقب ةفافشلاو

 ىنعجاضي ال هبوثب ًافتلم ةيحان ماني ىأ (« فعلا عجطضا ثإود» اهوقو

 دشأ ثبلاف « ثبلا ملعيل فكلا جلوي الو ٠ اهوق امأو . ىعم ثدحتيالو

 ضعبب ناك اهبسحأ : ديبع وبأ لاق نالوق هيف مث . '"”ٌثابي ىذلا نزحلا

 . ةيقبو ارّوس كرتي مل ىأ (195)
 )١19( ُهّنييف هيلع هبحاص ربصي ال ىذلا نزحلا دشأ : ثبلا .

 ليل



 امرك هل ضرعل دا لعمال نإ: تلاقف هنم بشكت بيع وأ ءاد اهدسج

 نب نب ةورع اهدع دقو !؟ مكلاب هفصتو رثألا لع هحدمت فيكف مذ اهمالك لوأ

 فرعيالو ىنعجاضي ال هنأ تدارأ : لاق نم مهنم مث . تاماذلا نم ريبزلا

 . «فتلا عّجطْضا اذإو» ىورام هقفاويو . هبْرَق ٌّبُح نم ىدنعام

 . هحلصيف ههركأ ام فرعيل ىرومأ ىف هدي لخدي ال : تدارأ : ليقو

 ىنايث تحت هدي لخدي ملو ىّسسُجَي مل ةليلع تنك اذإ ىنأ تدارأ : ليقو

 نأ ىلع ندقاعت ةوسنلا نإ : لاقف ةديبع ابا ىبارعألا نبا رصنو . ىل ام فرعيل

 نم ائيش مذت نم نبيف نوكي نأ دعبي الف نهجاوزأ رابخأ نم ائيش نمتكي ال
 . مذلا ىف اهئادتبال تاماذلا نم ةورع اهدع امنإو . ائيش حدمتو اهجوز

 ىلإ بوسنم نيظفللا ف كشلا «ءايايغ وأ ءايايع ىجوز» : ةعباسلا لوقو

 ىف نيغلا اودعو نيعلا ىلع مظعملاو ديبع وبأ هححص ىذلاو . سنوي نب ىسيع

 ابايعأ ىذلا سانلاو لبالا نم وهو ىعلا نم ءالاعف ءايايعلاو . ًافيحصت ةملكلا

 . قلغنا ىأ مالكلا هيلع قبطأ ىذلا مجعملا : ءاقابطلاو . ةنعلاب هيمرت بارّضلاب

 . اهنم جورخلا ىلإ ىدتبي الف رومألا هيلع تقبطنا ىذلا قمحألا وه ليقو

 . '"9ةعضابملا دنع ردصلا ليقثلا وه ليقو . ءاسنلا أي ىذلا وه ليقو

 . ةباحسلا ىهو ةبايغلا نم نيغلاب ءابايغ ةظفللا نوكت نأ ىرشخمزلا زوجو
 هنأك رمأل ىدتبيال ىذلا زجاعلا وهو . انللظأ ىأ فويسلاب هيلع انبياغ لاقيو
 . رشلا ىف كامبمالا وهو ّىغلا نم نوكي نأ زوجي ليقو . ادبأ ةبايغو ةملظ ىف
 لك اهلوقو . "4 ايغ نوقلي فوسف# : ىلاعت هلوق هرسف دقو ةبيغلا اضيأو
 سانلا ىف ةقرفتملا بويعلا نإ : ىنعملاو . ضرملاو بيعلا ءادلا . ءاد هل ءاد
 قئافلا ىفو . «ءاد لكو» اهوقل ربخ (ءاد هل) : اهوقف اذه ىلعو . هيف ةعمتجم

 )/١191( عامجلاو ةرشاعملا : ةعضابملا .

 )١1948( ميرم : ةروس نم 8 مقر ةيآلا .
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 76 هاهتنم غلب هيف ءاد لك ىأ . لكلا ربخ ءاودو ءادل ةفص نوكي نأ لمتحي هنأ

 ... ّجشلا «كلف وأ كّجشو اهوقو . لامكلاب هفصو داريو « لُجَرَل ًاديز نإ لاقي
 ةموصخلاب ةجحلا رسك ليقو . ِثاثألاو لاملا ذخأب بلقلا رسكو حرجلا
 ءىيس هنأ : ىنعملاو داعبإلاو رطسلا َلَقلاب تدارأ : لاق نم مهنمو . لذعلاو
 ٍكلجش ىف عامسلاو « اعم امهعمجي وأ لفي وأ جشي ثيحب هتأرما برضي قلخلا

 : تلاق اهنأكف ةوسنلا نم تناك ةرواحن نأل  فاكلا رسك ِنَّل اًلكو ِكّلفو

 . كلف وأ كجش ةبطاختا اهتيأ ةتجوز تنك نإ

 نيلو قلخلا نسحب فصولا ىلع هولمح «بنرأ سم سملا: : ةنماثلا لوقو
 « اهتموعنو « هترشب نيل ديري نأ زوجيو . سملا دنع نيل بنرألا نأ م . بناجلا
 ليقو حيرلا بيط رجش ليقو . حيرلا بيط تابن وه : ليقا بكْرزلاو
 بيط تدارأو . رّبذو ربُرك ناتغل امهو لاذلاب بنرذ لاقي : ليقو ٠ « نارفعزلا

 هيلع » نيتملكلا دعب ىوريو . هفّرع بيط وأ هيلع مهءانثو سانلا ىف هركذ

 . لهألا عم قلخلا نسحو ةعاجشلاو ةوقلاب هفصو هيفو . «بلغَي سائلاو'

 هعافتراب تّنك ءابخلا دوع دامعلا . دامعلا عيفر ىجوز : ةعساتلا لوقو

 تنك « هب دلقتي ام وهو « فيسلا ةلامح : داجنلاو . هتيب عافتراو « هفرش نع
 . هرظنم نسحو هتماق دادتما نع هب

 هخبط ىلإ هب ريشت دقو . هتفايض ةرثك نع ةيانك (دامرلا مظع» اهوقو

 ةغالبلا لهأ نأ ركذو . ةميظعلا نارينلا ىل | اهخبط جوحي ذإ ةمعطألاو موحللا

 . هقحاول ضعبب ءىشلا نع ريبعتلا وهو (« فادرإلا) ةعنصلا هذه لثم نومسي

 . اهب ىدتبيل اليل هران ءيفطي ال هنأ ديرت نأ لمتحي : ىناطخلا ناميلس وبأ لاقو
 , مهعمتجمو « موقلا سلجم : ىدقتمملاو ّىدنلاو ىدانلاو . هئوشغيف ُناَميْعلا
 04*01 هيدان ع ديلف 9 : ىلاعت هلوق مهضعب رسف هبو موقلل امسا ىدانلا لعجي دقو

 هب فيرشلا دصقي دقو ىشفيف فرعيو رهظيل « ىدانلا نم هتيب برقي ميركلاو

 . قلعلا 17 (199)



 ٠ . فاضي هليل عبشي الو تاملكلا هذه دعب ىورُيو « موقلا ىلع هنايتإ ليهست

 : ىناثلابو « هماعطب نافيضلا رثؤي هنأ : لوألاب ٍتدارأو ( فاخن هليل مانم الو

 . رذحلاب ذخأيو ودعلل بهأتيو دعتسي هنأ

 بجعتلاو هميظعت هب تدارأ «كلام امو كلام ىجوز» : ةرشاعلا لوقو
 دوجلا نم هب فصوي ام قوف وه ىأ «كلذ نم ريخ كلام» : اهوقو هرمأ نم

 : لوقتو « لبق نم مهتحدم نيذلا ىلإ ةراشإلا ديرت دقو . ةنسحلا قالخألاو
 «حراسملا تاليلق « كرابملا تاريثك لبإ هلو : اوقل اوركذو مهنم ريخ وه

 ؛ هئانضب كربت اهكرتي هنأ : تيكسلا نباو ديبع وبأ لاقام اهرهشأ ىفاعم

 ال اهحرسي املقو ء اهابأو « اهمونح نم مهمعطيف“ نافيضلل ةدعم نوكتل
 اهدعبل "'' ”7ىَدقلا رخأتي

 ام دعب فايضألل رخْنلا اهنم رثكي هنأ : سيو نأ نبا لاق هبو ىناثلاو
 . كوربلا دنع ةريثك ناك نإو تحرس اذإ ةليلق نوكتف ؛ تكرب

 اعمط « اهباحصأ اهيلإ مضناو ؛ اهعبش ةرثكل كوربلا دنع اهترثك نأ : ثلاثلاو

 . تحرس اذإ ةليلق تناكف اهنع اوقرفت « نوغبي امب اورفظ اذإف اهّرَد ىف

 بلحلل ماقتف فايضألل ةسوبحم اهنأ : كرابملا ةرثكب تدارأ ليق : عبارلاو

 . ةماقالا دعب اهكورب رركتيف 3 ىرخأ دعب .ةرم

 نافيضلا ماركإ تداتعا دق هلبإ نأ دوصقملاو . دوعلا : رهزملاو
 تنقيأ فزعملا توص تعم اذإف ؛ فزاعملاب مهنايتإو مهيقسو , مهل رحبلاب
 . رحدلاب

 رانلا رهز لاقي . رانلا رهزي ىذلا رهرملا نإ : ليق دق هنأ : قئافلا ىو

 رخا ىف ىوريو ٠ رانلا دقوم توص تعم اذإ ىأ . اهدقوأ ىا اهرهزاو

 . هتعاجشل برحلا ىف مهمدقم ىأ «كلاهملا ىف موقلا مامإ وهو» اهمالك

 )٠٠١( فيضلا ماعط: : ىرقلا .
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 اسم

 نيجوزلا ةينكت : لبق (عرز وبأ طمو عرز وبأ ىججوز١ عرز مأ لوقو
 مأك» امبنيب دلو نم مساب نيوبألا ةينكت ىف برعلا ةداع ىلع ناك عرزب

 . ةباحصلا ىف ؛ مثيلا ىلأ ١ و (« مثيلا مآ » و ( ءادردلا ىلأ ١ و « ءادردلا

 نم هب امُهالَحاَم لجأ نم امّهكّرح ىأ ( ّىيذأ ٌىِلُح نم َسانأ٠ : : اهوقو

 . هكيرحت ةسانالاو , ىلدنملا ءىشلا كرحت سونلاو . ةطرقلا ش

 تفتكاو . دهعتلا نسحب ىيَئُمَس ىأ ( َىَدُضَع مْحش نم المو : اهوقو
 . ندبلا رئاس نم انمس اذإ امهنإف ءاضعألا رئاس نع دضعلاب

 . (ىسفت ىلإ ْتَحَجَبَف ىنَحٌجِبو» : اهوقو

 . ىسفن دنع ُتْدُظَعَف ىنمظع ىأ ىرابتألا نبا لاق

 . ىسفن دنع تْمظَعو تحِرْفَف ىنحّرف ديبع وبأ لاقو
 ا و
 طيطأو ليهص لهأ ىف ىَلَعَجف قِشِب , ةمّيتَغ لهأ ىف فدجو» : اهلوقو
 . هريغ اهرسكو نيشلا حتف ةديبع وبأ ىأر . هُئيِعَب عوم قش

 . حتفلا باوصلا نأ ىورهلا ركذو

 حصي اذهو . مهمدغ ةلقو مهتلقل لبج قشب ىنعملا : سيوأ ىلأ نبا لاقو
 نم ىأ : رسكلا ةياور ىلعو . هوحنو راغلاك لبجلا ىف قشب ىأ حتفلا ةياور ىلع

 . ةيحانو ةهنم فرط

 ىلاعت هلوق ىف [؟ مهتشيعم ىف اهنوامحتي ةقشمو دهجب ىنعملا نورخأ لاقو
 ل 7 سفنألا ٌقيشب ب الإ

 ىموق ٍرْفَق نم فنأي ملف لاملاو ددعلا ليلق موق ىف تنك ىنأ : دوصقملاو

 . لبإو ليخ لهأ مهو هموق ىلإ ىنلقنو « ىنحكنف مهفعضو
 . ًاطيطأ لباإلا ريغ توص ىمسي دقو لبإلا توص انهه : طيطألاو

 . لحنلا /501(7)



 لابرغلا : ىقتتملاو "*"ردْيَبلا سئادلا : ليف دقف ّقَتُمو سْئاَدو اهوقو

 باحصأ مينأ ديرت . داصحلا دعب ٌماعطلا سودي ىذلا : سئادلا : ليقو

 . ماعنألاو ىشاوملاب رسفو قيقنلا نم نونلا رسكب ف قيمو ىورُيو . اضيأ عرز
 . ريط باحصأ مه ىأ جاجدلا تدارأ ليقو

 كَحّبَق : ىل لاقي الو « ىلوق دري ال ىأ « حبقأ الف لوقأ هدنعف» : اهوقو
 ةّيفكم ةمودخم اهنأ ديري حبصي امدعب ماني نأ وهو ةحبصلا مون : حبصتلاو «هلل

 ىضقأ ىثح عزعزأ الو هّبنأ ال تدارأ : ليقو ٠ روكبلا ىلإ جاتحت ال ةنوملا

 . مونلا نم ىرطو
 حتقتأف ىوريو ٠ ءانإلا نع ىمأر عفرأ ىأ ( حمقتأف برشأو» اًوقو

 ءاملا ةزع عم كلذو ىرلا ىلع برشأ ليقو . ٌىَرلا نم برشلا عطقأ ىأ نونلاب

 برشأ ىنعملاو . عقتناو هنول عقتما لاقي أ" دحاو ىنعمب امه ليقو . ٍمههدنع

 صضعب ف ديزو ىرلا ةياغل هنع ىهجو فرصأف برشملا ىرأل ىأ ىتح

 . عبشلا مامت نع موقأ ى | و 52 حّسَمئأف لكآو» تاياورلا

 . ةعتمألا اهيف ىتلا لادعألاو لامحألا : موكُلا «ّحاَدَر اهُموُكُع» : اهوقو
 . ةليقثلا ليقو . ةعاتمملا ةميظعلا : حاَدّرلاو . مكُع دحاولا

 ةبيتكو ةبيقح لاقف لاعثلاو جاجدلاك تنؤملل ةفص نوكيو : قئافلا ىف لاق

 . اهل ةفص تلعج ثنؤملا مكح ىف لقعت ال ام ةعامج تناك املو . حاَدَر ةأرماو

 ةنفجلا موُكَعلا نوكت نأ ىلع هجولا ناكل نيعلا حتفب ةب ةياورلا تءاج ولو لاق

 مو رم مشوق نم متاد لصتم ىرقلا نأل وأ اهسظعل اهناكم نع لوزت ال ىلا
 : مكتعا مهلوق نم مكارتو اهماعط رثك ىتلا وأ سبحني ملو فقي مل ىأ مكعي

 . موُكَع باقعملا ةأرملل مهوق نم ةمعطألا ابيف بقاعتت ىتلا وأ . مكتراو ءىثشلا

 . نيرجلا : رديبلا 2

تنال الإو اهيدي لسغت تحارف تعبش دق اهنأ هانعمو لسغ ىأ هوحنو ءاملاب حسمت لاقي )١(
 اماعط ترظ

 . رخآ
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 لفكلا نع موكُلاب تّنك لاقي نأ مهضعب زوجو . ةميظعلا ةنفجلا حادّرلاو
 حاسفلا لدب ىوريو . عستا اذإ حسفي حسف لاقي . عساولا حسفألاو حاسفلاو
 . اضيأ عساولا حيسفلاو حاسفلاو « نيسلا فيفختب حاسن

 . لولسملا ماقم وهو ٌلَّسلاك ردصم لسملا " :*”(ةبطش لسمك : اهوقو
 لخنلا ديرج نم قاقدلا نابضقلا نم عزتي ام بطشلاو ةيطش لولسمك ىنعلاو
 محللا ليلق وه ىأ اقاقد انابضُق لعجيف ديرجلا قشي قشي دقو رصحلا اهنم خسني
 ليقو ةعاجشلا ىلع هب لدتستو كلذب حدتمت برعلاو . رصخلا فيفخ
 دلو نم ىثنألا : ةرْفَجلاو هدمغ نم لس فيسب هتهش فيسلا : : ةبطشلا
 . رفج ركذلاو نأضلا

 ىف تذخأو تلصفو رهشأ ةعبرأ تغلب اذإ ةزعاملا ةرفجلا نأ : قئافلا ىفو
 « ةرْعيلا ةقيف هيورُيو ١ ىوريو . هعبشي ةياورلاو ثنؤيو ركذي عارذلاو ىعرلا
 . «ةرثتلا قلَح ىف سيميو

 : ةرغيلاو . اضيأ قاوفلا ىهو نيتبلحلا نم نبللا نم .عمتجي ام : ةقيفلاو
 دومحم وهو . بارشلاو ماعطلا نم لالقإلاب هفصت ىدجلا : ليقو « قانعلا
 (اهئاسك ءلم» : اهوقو . ةريصقلا عرّذلا : ةرثتلاو رتخبتي سيميو , مهدنع
 3 اهئادر رفيص ١ ىّورِيو . ءاسنلا ىف ةبحتسم ىهو ؛« محللا ةرثكب هولَت ىأ
 ءادّرلا فرط نأل ؛ "'”لفكلا مَظِعو رومضلاب فصو هيفو («اهرازإ ءلمو
 ةرضلا ظيغي ىأ ة ةرضلا ةراجلا « ابراج ظْيََو اهوقو رازالا دعقم ىلع عقي

 ىرابنألا نبا هرسف «اهتراج َرْبُعو» هلدب ىوريو . اهلامجو اهتفع نم ادب ام
 : نيهجوب

 ٠ فعسلا وهو لخدلا ديرج نم قشو بطش ام ىأ ةبطش لولشم ىنعب لسمك هدقرم ىأ (4١٠و

 . ةمحللا فيفح وهف ةقدلا ىف ديرجلا نم ةلولسم ةيطشك بْنُجلا وهو هعاجطضا لحم نأ ىنعملاو

 ) )0٠00لافكأ عمجلاو ةباذلاو ناسنإلل ٌّرُجَعلا : لفكلا .



 . "””دسحلاو ظيغلا نم اهيكنُيو اهَتيَع ٌربعي ام اهنم ىرت اهنأ : اههدحأ

 نم ىناثلاو ةرْبَعلا نم لوألا . هب ربتعت ام اهتفِع نم ىرت اهنا : رخآلاو

 . ةربعل

 : هنم لاقي . شهدملا وهو . فاقلاو نيعلا حتفب «اهتراج َرَقَعو» ىورُيو

 بلك» : هنم لاقي حرجلا وهو «اهتراج رقَعو» ىوريو .'نالف َرِقَع
 . اهبلق حج ىأ (روُقَع

 هذه ىف هتبغرل ةراجلا جوزلا لطعي ىأ "'«اهتزاج رَقُعو» ىورُيو
 . رقاع اهنأك ريصتف لبحت الف ةحودمملا

 . ةريِغلا راكلاو ريِغلاو «اهتَراَج ٌريِغو» ىوريو

 2 خلا ميرك إلا ٌّىِفَو١ اهمأ ٌعوطو اهيبأ ٌعوط : اهوق لبق ىوريو
 لثم «لظلا ُدْرَّيو» اهدهعب ةيفاو ىه ىأ . دهعلا : ّلالاو «لظلا "'"دو
 .ةرصلا بيطل

 اهليلخف اهرشاعي نم ىلع مّرْكَت اهنأ : هانعم ليق «لخلا ٌميرك» : اهوقو

 . وسلا ١" ةًنادأ ذخعت ال امأ : ىنعملا ليقو . ارك اهايإ هترشعب رشاعي

 نابراقتم امهو ("'"'نونلاو ءابلاب ىورُي «ًائيِئْيت انكيدح تيت الو : اهلوقو

 لاقيو . هاشفأ اثيثبت : ثيدحلا ثبو « هعاشأو هرشن ىأ : ربخلا ثب لاقي
 انرس جرخت ال اهنأ دوصقملاو . نابراقتم امهو . رشلا ىلع علطاو باتغا : تن

 ) )390١هيكيي ام : هنيع َرْبع انالف نالف ىرأ : لاقي .

 . لجرلا عوطقم هنأك هباصأ عزفل رخأتي وأ مدقتي مل هناكم ىف ىقب : اًرَع لجرلا رقع : لاقي (307)
 تمَقَع : اَرفُع ةأرلا ترقع : لاقي )5١4(

 . هريغ هب حلصي ام لك دورَبلا (509)
 . بحاصلا ندخلاو . ندع عمج نادخألا 08و

 . ثنو ءّثبت ىأ (؟١91)
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 ردصملاو « ءابلاب لعفلا مهضعب ىور ىنعملا ف نيظفللا برقلو « هرهظت الو
 هيلإ لتبتوإ» : ىلاعت هلوق ىف اك لعفلا ردصملا ةفلاخمو ("' "”نونلاب
 ش , 2215 ةليست

 هراتم ام اضيأ ةريملاو « ماعطلا ةرذملا «ًاثيقنت انئروم لقنت الود : اهوق هريظنو
 انماعط لقنت ال اهنأ ىنعملاو ريسلا ىف عارسإلا : ُتيِقّندلاَو . ةرضاحلا نم ىودبلا
 وهو ثقلت الو ىورُيو . ةنامألاب اهفصت . ةعرسم هقرفت الو « هب بَهذت الو

 . "'9نيقفتم لعفلاو ردصملا نوكي ذئنيحو . ُثقَنُت الو ىوريو . هانعمب

 ةحص الو ءافلاب «ثفنت الو مهضعبو ؛ ءابلاب «ثقبت الو مهضعب هاورو

 . امه

 ىأ شغلا نم ةمجعملا نيغلاب ىور «ًاشييشْعَت اتيب المك الود اهلوقو

 . انشغتال

 نم ذوخأم وه ليق مث . نيعلاب نورثكألا هاورو . ةميملا تدارأ : ليقو
 : هجوأ ةثالث اذه ىلع ركذو . رئاطلا َشْع

 انهه تاسانكلا عدت الف « هريهطتو تيبلا نأشب ةمتهم اهنأ : اهدحأ

 . رويطلا ةشيشعك انههو

 . رئاطلا'شعك ًارذقتسم ًاريغتم هعدت ال اهنأ : ىناثلاو

 ف ريطلا ششنت | انهو انه هئبخش مامطلا ىف نوخت ال هنأ : ثلاغلاو

 ىتش عضاوم
 ردكت اذإ“"'”زبخلا ششع : مهوق نم وه : ىناطخلا ناميلس وبأ لاقو

 . ًائيثنت انثيدح ثبت ال لاق ىأ (7199

 ليعفتلاو اليتبت لعفلل افلام ردصملا ءاجف التبت لتبت ليعفتلا ال لُعَفتلا لّعفت ردصمو لمزملا /8 (71)

 هلعفل ردصملا ةفلاخم دهاشلاو اليوأت لوأو ًاليدبت لّدب : لثم لْعَمَت ال ِلْمَق ردصم .

 . انركذ م ليعفتلا : لُعَف ردصم نأل )١١4(

 . ةرظخُم هْنَلَعو دسف : ٌربخلا شّشع : طيسولا مجعملا ىف ءاج (؟١ي



 ءوشلا دعب ءوثلا هنم معطتو . ' هدهعت و ماعطلا ة ةاعارم نسحت اهنأ ديرت . دسفو

 نم كلذ نوكي نأ ىررشخعزلا مساقلا وبأ زاوجو . دسفيف هنع لفغت الو ايرط
 ةيِطَعَو ُهَلْلَف اذإ ُهشْعي ٌفورعملا ّشَعو . فشلا ةليلق ىأ ةّنشَع ةرجش مهلوق
 . هيف امل اليلقتو الازتخا تيبلا المت ال ىأ ةليلق : هّشوُشْعَم

 ثغتالو ١ ""0«ًاثيجنت انرابخأ نع ْتْْنَت ال٠ : ةيراجلا ةفص ىف ىورو

 داسفإ ثيئغتلاو ثائغالاو ةعاشإلاو جارختسالا ثيجدتلاو « ًافيفغت انماعط

 ىأ ًةاهط امو عرز أ ةاهط» : تاياورلا ضعب ىو . امهريغو مالكلاو ماعطلا

 «ىلوألا ىرخألا ُقجْلُت ىرخأ بصدتو ارذِق ٌحدقت , دعت الو رتفت إل عدذ
 . نوخابطلا ةاهطلاو

 فرغلا ٌحدقلاو « هنع نوفرصُي الو « خبطلا نع نورتي ال مهن :أ تدارأو

 نع ماعطلا عطقني الف اضعب اهضعب قحلت رودقلاو . «ةحدقم » ةفرغملل لاقيو

 . نافيضلا

 (عنر9 د ىورو ( بش مف عدز ىنأ فيض امو من ىبأ فيض» ىوريو

 ىطعأ 0 ا رك واف ل
 . ةيدلا

 نيكست ىلع فقو هلام نأ ديرت فوُطَقملا سوكعملاو « نولئاسلا : ةاَمُعلاو
 . سانلا تاجاح عفدو « نتفلا

 نبللا ُماَقِس وهو بطَو عمج ُباّطوألا ٠ « ضخم ُباطوألا» و اهوقو

 . ""9لاعفلا بلغألاو ليلق لعف عمج .ىف لاعفألاو , ةصاخ

 . بلاغلا فقو ىلع. ضَخْمُت باطولاو» تاياورلا ضعب ىف درو دقو

 . َشبتو ثحب انجن هنع ثمن : لاقي (؟5١5)

 . لعف نزو ىلع ىهف باَطو بلغألا ديرب (؟019)
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 . مهدنع نبللا ةرثك ىلإ كلذب تراشأ ليق . دبزلا جارختسال َكلرَحُ ُضَخْمُتو

 ىنسَح نيثلتم اممنوك ىف نيدهفلاب امهتهبش (نيدهفلاك» : اهوقو
 , "14ج روصلا

 . (نيتناّمَرب اهرصخ تحت نم نابعلي» : الوقو

 . اهييدث نيتنامرلاب تدارأ سيوأ ىلأ نبا لاق

 تقلتسا اذإ اهنأ ديرت ٠ . لفككلا مظعب اهتفصو : هريغو ديبع وبأ لاقو
 . نامل اهنم ىرجي ةوجف اهتحت ريصت ىتح ضرألا نع لفكلا (150(يبابف

 . ةارّسو . ءايرسأو نيّئِرَس ىلع عمجيو فيرشلا ديسلا ٌىِرسلاو
 . ("ىدامتيو جلي ىأ هودع ىف ىّرْشَي ىذلا ٌىِرشلا سرفلاو

 . راتخ ىرتشاو هُناَرَش لاملا "'”رايخل مهلوق نم راتخنا قئافلا وه لاقيو

 رحبلا لحاس ىلع عضوم وهو , """”طخلا ىلإ بوسنم عرلا : ىَظِخلاَو
 . رحبلا لحاس وه ليقو اهنم لقني مث « ةيدنهلا حامرلا هيلإ لقنت

 لاقيو . ريثكلا ىلا اًيرث امعن ىعرملا نم اهّدر ىأ «ّىَلَع حارأو» اهلوقو

 لاملا ةورثلاو . مهلاومأ ترثك نالف ونب ىرثأو . اهبارت رثك اذإ : ضرألا ترثأ
 اهريغصتو ىوُرُث ةأرماو « ناورث لجر لاقي . لاملا ةرثك ىرثلاو . عساولا
 , ""9ظفللا ىلع ًالْمَح ايَرُ ْتَرْكْذو . ايرث

 ) )1١4بعللاو بوثولا ىف هيبشتلا .

 ) )519اهب دعب اهبابن .

 . راسكنا الو روُتُف الب ىضمي ىأ هريس ىف ىرشتسي اديج اقئاف اسرف ىأ اًيرش بكر (7؟١)

 . نيرحبلاو نامع دنع : لئامشلا حراش لاقو (؟؟١)

 . ّدض ةارشلاك هرايخو لاملا' ُلاَذُر ىلَمع ىرشلاو : سوماقلا بحاص لاق (5؟؟)

 . ركذم اهظفلف (؟؟)
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 لك نم» ىوريو . "'*جوزت ةيشام ىأ (ًاجوز ةحئار لك نم» اهلوقو
 ىوريو ٠ انأ اهّتمَّسَأو تعر ىأ تماس : لاقي ةيعارلا ةيشاملا ىهو ( ةمئاس

 . دباّوألا عمجلاو . ةشحوتملا ىه ىهو «ةدبا لك نم»

 لاقي مث درفلا ىلع عقي ام نينثالا ىلع عقي جوزلا : ليق «اجوز» : اهلوقو

 هعم ناك اذإ درفلا جوزلا : ليقو («نيجوز ةمئاس » لك نم ىور دقو . ناجوزا

 دقو . افئيص ةحئار لك نم اهاطعأ هنأ ديرت نأ زوجي هنأ مهضعب ركذو . رخآ

 ًاجاوزأ منكو» : ىلاعت هلوق ىف كلذ ليق دقو . جورزلاب فنّصلا نع ربعي

 , "9, ِكَلْهَأ ىريمو» : هلوقو )د ""#9 ةثالث

 . اهلهأ ىلعو اهيلع عسو هنأ ديرت . مهيلإ هب ىبهذاو ماعطلا ىذخخ ىأ

 . ىلاخلا وهو رفّصلا نم ءافلاب رَّفصَأ ىوري («عرز ىلأ ةينارغصأ» : اهوقو

 ىبأ ردق غلبي ال هردق نإف ةروكذملا تافصلاب ناك نإو هتحكن ىذلا نأ ديرت

 ٠ عرز

 لكو» . عرز ىلأ دعب : ىأ (هدعب تلدبتساف» تاياورلا ضعب ىفو

 هيلإ ِهُتَْسِنَف « ابلاغ لصألا نع رصاق لدبلا ىأ فورعم لثم اذهو «روعأ لدب
 كل تنكو : ةشئاعل ملسو هيلع هلع هلوقو . نينيعلا ىذ ىلإ روعألا ةبسيك

 . «عرز مدل عرز ىلأك

 1 فففف]

 حورتو اصامحي ودغت : ثيدحلا ىفو ةدئاع هرخآ حورتو رابنلا لوأ ودغت ريطلاو باودلاو 49

 . اناطب

 7 /ةعقاولا (؟١؟6)

 . . « انلهأ ٌريمغو نآرقلا فو ماعطلا ةريملاو (075

 . هدعب تحكتف نم الدب (50؟7)
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 . «قلطأ ال انأو قلط عرز ابأ نأ الإ) تاياورلا ضعب ىف ديز

 ىف ال ءافّرلاو ةفلألا ىف عرز مأل عرز ىنأك كل تنك» اهضعب ىو
 , 70 ءالخلاو ةقرفلا

 . هافرأ بوثلا افر مهوق نم عامجالا ءافّرلاو : ىرابنألا نبا لاق

 لبإلا ىف ءالخلاو . ةلصاوملاو ةقفاوملا ءافرلا : لوقي نم لوق هنم برقيو

 . لاغباو ليخلا ىف ٍنارجلاك

 دق عرز مأ ثيدح نأ ملعاو. ابدأ نسحب قثاللا وه انهو ؟ ؛عرز مل عرز

 ثيدحلا' ءاملع نم نيرخأتملاو نيمدقتملا نم ةعامج' هيناعمو هريسفت ىف ملكت

 . همظعم ىرجي ام هاندروأ اميفو ةغللا باحصأو

 : سورد نم ثيدحلا اذه ىف ام

 : ىلاطخلا ناميلس وبأ مامإلا لاق

 . لهألا عم ةرشعلا نسح ملعلا نم هيفو

 . هيف مثإ ال امب نهتثداحم بابحتساو

 م مهأل ةيغ كلذ نكي لو نهجاوزأ بويع تركذ دق نهضعب نأ هيو ٠

 رومأ ركذ زاوج ىلع ةلالد هيف : لاقف قاعمسلا ركب وب مالسالا جان دازو
 . مهلاوحأ صاصتقاو ةيلهاجلا

 ١١43 ( كقلطأ مل ىنأ ريغ : تاياوزلا ضعب ىف داز : لئامشلا حرش .ىف .ءاجو .

 . «ءالخلاو ةقرفلا ىف ال ءافولاو ةفلألا ف» ىدع نب مثيفا ةياور ىف داز : ىنالقسعلا لاقو

 ىف اوذخأو اعيش اوكرت ٌموقلا ًالخخو « حربت ملف تنرح وأ تكرب ( عنمك ) ةقانلا تألخ : لاقيو

 . هريغ

 ليح



 . اهايإ هتفطالمب اهل هتبحمو « اهنع هللا ىضر ةشئاع لضف ىلعو
 . هوحنو لهألا عم ةرشعلا نسح ىنعملاو زئاج لحي امب رمسلا نأ ىلعو

 : ةنسلا بتك نم ثيدحلا اذه ناكم

 هدروأ ةشئاع لضفب هراعشإلو , حاكتلا باتك ىف ثيدحلا ىراخبلا دروأ

 .ىبنلا. قالخأ ىف ىذمرتلا ىسيع وبأ هدروأ رمّسلا ىنعملو « لئاضفلا ىف ملسم
 طفلا ف يو مسا لذا لوس ملك دحر تا 3 ل

 : هدئاوف ةرثكل ثيدحلا اذه ظفح ىف بيغرتلا

 ةرثكل ىرغص ىف ثيدحلا اذه ظفح ىف ىنبغري هللا همحر ىدلاو تاكو
 . هظافلأ نسحو هدئاوف

 عذ) ىِذ ريغ ٍداوب تْلَع اهتاعاط بناج نم ىضن
 ىعْزَذ تبطَي مل ىب ىسعا نإ هُلضف ٌعساو ّىبر ْنكل
 عرز ىلأب عرز مأك هناسحإب حاترأ ترصو

 ٠ هتمحر ةعسو هدوجب ىنملا ققحو انب هللا نسحأ

 . ىبتنا

 ملسو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 هللا دمحب مت
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 ىروغللا ليلدلا

 0 تءاج اي

 ىشكارملا ضايع ىضاقلل ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا باتك ىف
 ”١١7 ص ىعفارلل نارقلا زاجعإو « 45 ص

 تافصلا ثيداحأ ةاور

 ةشئاعو « بزاع نب ءاربلاو « ةريره وبأو « كلام نب سنأو « ىلع ىور

 «دبعم مأو « ةرُمَس نب رباجو « ةفيحج وبأو « ةلاه ىنأ نباو « نينمؤملا مأ
 ميزحو .« دلاخ نب.ءادعلاو « ليفّطلا وبأو ٠ بقيعم نب ضّرعمو ؛ سابع نباو

 : يع هنأ مهريغو مازح نب مكحو « كتاف نبا

 ءىضم قرشم فاص ضيبأ نول لك رهزألا
 . هرين ىأ نوللا رهزأو
 . نيعلا ةقدح داوس ديدش

 . لامجلا نم نيعلا عساو

 . ضايب ىف ٌرمْحأ
 . نينيعلا بادهأ ليوط

 . هرعش رفاو « هليوط ء بجاحلا سوقم

 . هطسو عفترملا فنألا

 قرف هايانث نيب
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038 2 
 هردص المت ةيحللا تك

 ٍردصلاو نطبلا ءاوسلا“*

 لفاسألاو نيعارذلاو نيدضعلا َلْبَع ©

 نيمدقلاو نيفكلا ٌبحر_5

 فارطألا لئاس#7

 درجتملا ٌرونأ1

 ةبرسملا قيقد_

 دقلا ةعْيَر ٠

 نئابلا ليوطلاب سيل ١

 ذدرتملا ريصقلا الو"

 رعشلا لجر ؟؟

 قربلا انس لثم نع ٌرتفا اكحاض رتفا اذإ “8

 مامغلا بح لثم نعو_65

 اقنع سانلا نسحأ

 مُهَّطْمِب سيلا

 مككم الوم

 ندبلا كساتم_8

 ىهو ةلوهّس هيف ناك لبإ ريودتلا ةياغ ىف نكي مل
 . ةحضاو ىأ برعلا دنع ىلحأ

 اهلامش وأ ةببجلا نيب نع غدصلا قوف ام نيبجلاو

 دارملا وهو ةببجلا ىلع نيبجلا قلطي دقو نانيبج امه

 . انه

 . ريثكلا عمتجملا ثكلا رعشلا : ْتَك

 عم وتسم هرومضل هنطبف هردص عم وتسم هنطب ىأ

 اوو هنطبل واسم اضيرع هنوكل هردضو .هردص

 . امهضيرع حلا نيدضعلا ليمي

 ةحارلاو . ةحارلا بحر درو دقو امهعساو ىأ
 . ىنعمو اسح دوصقملاو . فكلا نطاب

 . اهدتمم عباصألا ليوط .ىأ

 نع درجتلا عضوم وه ىذلا وضعلا قرشم ىأ
 . بوثلا نع ىراعلا وضعلا قرشم وأ بولا

 . ةرسلاو ردصلا نيب. ىذلا رعشلا طيخ قيقد

 لوطلا طسوتملا : ةعبّرلا

 . هلوط ىف طرفملا : نئابلا ليوطلا

 ' تلخادت هنأك رصقلا . ىف ىهانتملا درتملا ريصقلا

 . هؤازجأ

 .دعج الو طبسب سيل

 . مسبب رتفاو قربلا ءوضك هكحض

 نانسأ نع : مامغلا بح لثم نع. رتفي وه لاقي

 . باحسلا : مامغلاو دّرَبلاك ضيب

 . دسجلاو سأرلا نيب ةلصٌو ىهو ةبقرلا : قنعلا

 . فييحنلا ىنعمب قأتو نيمس : مهطم

 .نيدخلا محل ريثك : مملكم

 . محللا ىخرتسمب سيل

 قف وع



 محللا برضا

 نيمدقلا حيسم ١#

 ًاعْلَقَت لاز لاز اذإ*؟

 اًوفكت وطخيو#

 انوه ىئميوس'4

 ببص نم طحني امنأك ىبثم اذإ ةيشملا عيرذ"ه

 اعيمج تفتلا تفتلا اذإو 65

 فرطلا ضفاخن #7

 ءامسلا ىلإ هرظن نم لوطأ ضرألا ىلإ هرظن

 ةظحالملا هرظن لج

 مالسلاب هيقل نم أدبيو هباحصأ قبسي ٠

 نازحألا لصاوتم ناك ١

 ةركفلا متادس4 ؟

 ةحار هل سيل 47

 ةجاح .ريغ ىف ملكتي الو

 توكسلا ليوط؛ه
 هقادشأب همتخيو مالكلا حتفي 7

 ةملكلا عماوجب ملكتيو 47

 ريصقت الو هيف لوضف ال لصف همالك
 نيهملا الو ىناجلاب سيل امد

 تّقد نإو ةمعنلا مظعي ٠

 اعيش مدي ال١

 . اهسلمأ

 .ةوقب لجرلا عفر : علقتلا

 . هدصقو ىثملا ننس ىلإ ليملا : ٌؤفكتلا

 .راقولاو قفرلا نوه ا

 وُلُع : ببص . وطخلا عساو ىأ : ةبشملا عيرذ

 .رظنلا_قراسي ال هنأ دوصقملا

 | لإ رظني مل اذإ ىنعي ًانكاس ًاروقو . نيعلا : فرطلا
 . هرصب ضفخم ؟ىث

 ىلع اليلد نوكي نأ لمتحيو هلبق اهل ريسفتلاك
 .هعوشخو هبر نم هتايحو هعوضخو هعضاوت
 ىذلا نيعلا قشب رظنلا ةظحالملاو  مظعم لج

 .غادصلا ىلب

 . داهجلاو ريخلا نيدايم لك ىف لئاضفلاو لمعلا ىلإ
 ىثميو همامأ مهمدقي ىأ هباحصأ قوسي ةياور فو
 .اعضاوت مهفلخ

 ..ةلاسرلا ءابعأب امئاد لوغشم

 . ةدابع ريكفتلاف

 .ةودقلا نأش اذهو

 . ٍوْقلّْلا نع ىبن دقف

 .ضرألاو تاومسلا قلخ ىف ركفي

 رصتقي الو ملكتلل همف عيمج لمعتسي ىأ
 :لدو لقام نيتفشلا كيرحت ىلع

 .صقن وأ ديزت هيف سيل

 ..|حتفب قطنت نيهملاو ظيلغلا ىفاجلاو انيل الهس : اثمد
 .اهمضو مملا

 .رغصلا ىف تهانت تقد

 ..تلق نإو ركشلاب لباقت ةمعنلاف
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 بورشمو لولكأم نم قاذي ام

 نيبو هنيب لوحيالو قحلل الإ بضغي ال هنإ

 . ام ءىش هل راصتنالا نيبو

 هحدمي الو اَقاَوَذ مذي نكي مل

 اذإف « اهل ناك ام الو ايندلا هبضغت الو_ه»

 هل رصتني ىقح ءىش هبضغل مقي مل حلا /َىَدِعُت

 .ميرك وفع هنأل « هسفنل بضغي الو 4

 .اونما نيذلا نع عفادي هللا نأل اها رصتني الوهه

 بجعتلا دنعو . ةراشإلا دنع فكلا ةكرحلا ليجست اهلك هفكب راشأ راشأ اذإ5

 . ثددحتلا دلنع»

 اببلق بجعت اذإوها/

 ىنعلا مايبإب برضف اهب لصتا ثدحت اذإوهمي

 ىرسيلا هتحار ا هج .٠

 نيبو هفك كيرحت نراقي هثيدح نأ ىنعملاو

 . ههجو لوح حاشأو ضرعأ بصضعغ ةغ ءاذإو و

 هفرط ضغ حرف اذإو ٠
حرفلا هجرخي الف هحرف لاح ىف هرصب ضغ

 

 هتعيبط

 مسبتلا هكحتض لج ١
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 باتك سرهف'

 لئامشلا ىلع لئامخلا رهز

 0 ىبنلا ةفص باب

 هلل هبيشو ُهَلِلَع لوسرلا رعش ىف ءاج ام باب

 0 مل ل لوس لجوخ ف ءاج ام با

 0 هلع هللا لوسر باضخ ىف ءاج ام باب

 ب... متت. ةضاطأومّللا لوسر لجك ىف ءاج ام باب

 ل هلع هللا لوسر شيع ىف ءاج ام باب

 هعردو هفيسو همتاخو هلعنو ِهُنَِ# لوسرلا فخ ىف ءاج ام باب
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 عوضوملا

 لا هللا لوسر متاخ ركذ ىف ءاج ام باب
 ل كَم هللا لوسر فيس ةفص ىف ءاج ام باب
 0 وع هلل لوسر عرد ةفص ىف ءاج ام باب

 ل 00 تلكم هللا لوسر ةمامع ىف ءاج ام باب
 ل يع هللا لوسر ةيشم ىف ءاج ام باب مبارص

 اا هلع هللا لوسر ةسلج ىف ءاج ام باب '

 ل كلَ هللا لوسر ةأكت ىف ءاج ام باب
 ا ليم هللا لوسر ءاكتا ىف ءاج ام باب

 ااا كلَ هللا لوسر مالك ىف ءاج ام باب
 ل هع هللا لوس كلحض ىف اج ام با

 ل مم م طم م م كيَع لوسرلا حازُم ةفص باب

 ل رعشلا ىف كم همالك ةفص ىف ءاج ام باب

 اا كَم هلكأ ةفص ىف ءاج ام باب

 ل هع هللا لوسر زبخ ىف ءاج ام باب

 ل ا تلم لوس رلا مادإ ةفص ىف ءاج ام باب

 0 مشل لرسم مالك ىف ءاج ام باب

 ةبترم تءاج ام هيَ لوسرلا تافصل ىوغللا ليلدلا

 مه / 177 هرم عاديالا مقر
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